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 يلازربلا تايفو

 ةمدقملا

 تاومسلا ءلم «هيف ًاكرابم ًاريثك ًابيط ًادمح دمحلا كل مهللا

 ىتح دمحلا كل «كناحبس تئش ام المو امهنيب ام المو :«ضرألاو

 هب طاحأ ام ددع «هدعب دمحلا كلو اضرلا دنع دمحلا كلو ىضرت

 مظاعتو كناش لج «كباتك هاصحأو .كملق هب طخو «.كملع

 .ضرألاو تاومسلا مويق تنأ «كناطلس

 ريشبلا يبنلا ءدمحم كقلخ فرشأ ىلع كرابو مهللا لصو
 هلآ ىلعو «نيمايملا رغلا دئاق «نيرخآلاو نيلوألا ديس «رينملا جارسلاو

 «نيدلاو ملعلا ةيار ةلمح «نيلجبملا ماركلا هبحصو «نيرهاطلا ةرربلا

 . « ,دعبو «ليج دعب اليج ايندلا يف هرشنو هلمح فرش مهل ناك نيذلا

 نوشيعيو نودلوي «فايطألاك سانأ ايندلا ةايحلا هذه ىلع رمي

 نيرخآو «ىقتي رش نم الو ىجتري ريخ نم اهيف مهل سيل «نوتوميو
 لاق امك مهف «نارقألا اوبعتأو ناكملا اوجعزأو نامزلا اوقلقأ مهريغ

 :رعاشلا

 عفنيو رضي اميك ىتفلا ىجري 2 امنإف رضف عفنت مل تنأ اذإ
 رمألاب سيل هللا همحر يلازربلا ملعلا لثم ةيصخش نع ثيدحلاو

 هل دجتس هيرصاعم تافنصم ىلا ةدوعلا درجمب كنإف «لوانتملا لهسلا

 رابخألا مهل عمج مهتالحر يف مهبحاص امإ وهف «مهبتك يف اماع اروضح

 نم اليلج اخيش امإو ءمجاعملا مهل نودو تاخيشملا مهل جرخو
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 نأ تتح

 نم لكل اساسأ اردصم حبصيل «هبتك نم اولقنو هنع اوذخأ مهخياشم

 .هرصع يف خيراتلا نع ثدحت

 نم ةمالعلا ملاعلا مامإلا اذه تافنصم هل تضرعت ام مغرو

 ءاج نمو هيرصاعم بتك يف اهنم لقن ام ةماخض نأ الإ ,فلتلاو عايضلا

 .هليج ذاتسأو هرصع خرؤم هلعجتف ةرادصلا هل تبثت «مهدعب

 ال هيف رظني نم لعجي «هللا همحر يلازربلل تايفولا باتك نأو

 اذهل ةقئافلا ةردقلا هفقوتست لب «نيرباعلا رورم هب رمي نأ عيطتسي

 هدرفتو ةفيطللا هتاعباتمو قيقدلا هبولسأو قئارلا هبدأب عتمتسيل «فنصملا

 ءيلملا هرصع لهأ نع بتكي هنأو ةصاخ «تايفولاو ثداوحلا ركذب

 .رابخألاو ثداوحلاب

 ةلوهسب دجنس .هدعب ءاج وأ هرصاع باتك يأ يف رظنلا درجمبو

 .ةقبطلا هذه لهأ مجارت يف ددرتي هللا همحر يلازربلا ركذ

 ت ِةقلْكَك يمالسلا عفار نبا هيرصاعم نم هنع ذخأ نم رهشأ نمو

 فينصتلا يف يلازربلا ةقيرط ىلع تايفولا هباتك بتر يذلاو ه 4

 .هباتك ةملقم ىف ركذ امك

 يف يلازربلا ركذ نم ه 748 ت ِةْقَْكَك يبهذلا تافنصم ولخت الو

 رردلا يف ه 807 ت ُةُقْ رجح نبا لثم مهدعب ءاج نم مث

 «ةرهازلا موجنلا يف ه 475 ت ُةُلَُكك يدرب يرغت نباو «ةنماكلا

 ىلا لصنل «سرادملا خيرات يف سرادلا يف ه 4717 ت ٍةْنَك يميعنلاو
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 و

 باتك ولخي الو ءبهذلا تارذش ىف ه ٠١89 ت ُةْلُكك دامعلا نبا

 . ُةْقُكك يلازربلا دئاوف نم علاطلا ردبلا ه ت ُةُلَُْكك يناكوشلا

 هدلوم ةئس نيب ام تايفولا هذه نود هللا همحر فنصملا نأ مغرو

 ةعطق نع ةرابع انيديأ نيب دوجوملا نأ ريغ ءه 7/8 ةنس ىلا ه6

 ىلعو ء(ها/9١18.1) نيب ام تاونس رشع نع ةرابع يهو هنم ةريغص

 اهاوتحا يتلا ثداوحلاو رابخألاو مجارتلا نم لئاهلا مكلا ردقن اذه

 ءاش نإ باتكلا ةيقب ىلع روثعلاب حمسي نامزلا لعلو «لصألا باتكلا

 .زيزعب هللا ىلع كلذ سيلو «هللا

 :تايفولا هباتكو ُةُدَلُحَك يلازربلا

 نم هريغ نود اهم درفت تازيمم ةدعب ليلجلا رفسلا اذه زيمت دقو

 نمو تايفولاو خويشلا مجاعمو خيراوتلاو مجارتلا بتك نم تافنصملا

 : تازيمملا هذه مهأ

 تاونسلا هذه توح ثيح مجارتلا ركذ يف ةيهانتملا ةقدلا - ١

 نم مهرصاع نم اهيف عبات «ةمجحرت (1/57) ىلع باتكلا اذه نم رشعلا

 رصعلا لهأ نم مهاوسو ةداقو ءارمأو ةاضقو نيفنصمو ةاورو نيثدحم

 اوغلبي مل نمم بابشلا نم ةعساو ةقبط ركذب زيمتو «نيرومغمو ريهاشم
 لهأ هركذي ال امم اذهو ءاهنود وأ نيرشعلا ىتحو نيثالثلاو نيعبرألا

 الجسم «نيفنصملا نم هريغ نود مهركذب درفت اذهلو «ةداع مجارتلا

 . خيراتلا يف اركذ مهل

 (50) نم رثكأ نهل ركذ دقف ءءاسنلا مجارتب حضاولا همامتها - ؟
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 مخ ححح

 ةرامإلا وأ «ملعلاو ريخلا لهأب ةلصتم ةيوارو ةثدحم نيب ام ةمجرت

 يف ةايحلا يحاون عيمج يف اهرثأو ةأرملا رود كلذب انيبم «ناطلسلاو

 .ةرتفلا كلت

 يف رضحتملا يندملا عمتجملل ايقار افصو باتكلا اذه ربتعي - ١

 ددع ءامسأ نودي وهف «ماشلا دالبو رصم يف يرجهلا نماثلا نرقلا

 ةسردم )1١( نم رثكأ هركذ كلذ نمو «ةيمويلا ةايحلا ملاعم نم مخض

 هقف نم «ةيمالسإلا مولعلا نونف نم اهيف سردي ناك امو بهاذملا ىتشل
 نم اهيلع موقي ناك نم ركذو .ءبطو باسحو بدأو ةغلو ثيدحو

 مهل مجرتملا اهفنص يتلا بتكلا ءامسأو «نيديعمو نيسردمو نيفقاو

 .مهيلع اهوؤرقو خويشلا نم اهوعمس وأ

 ةدايزو «عماوجلاو دجاسملا نم (50) نم رثكأ ركذ سرادملا عمو

 ركذ ىلا ةفاضإلاب «تاجوتتملاو علسلا عاونأ ىتش يف اقوس )3١( ىلع

 نيوؤاودو برتو رباقمو نيدايمو تاناخو تامامح نم ةماعلا ةايحلا قفارم

 تناك ام ىلع للديل «تاناتسرامو عالقو روصقو ةطبرأو اياوزو بوردو

 .يقرو ةراضح نم ةرتفلا كلت يف ةيمالسإلا تاعمتجملا هب زيمتت

 يلازربلا هفنصم ةعباتم «باتكلا اذبب ةصاخلا فئاطللا نمو - 5

 ت هلك ةيميت نبا مالسإلا خيش هبحاصو هخيش رومأل هللا همحر

 بيرق نم هب لصتت ثادحأ نم هلوح رودي ام لك نودي وهف هه

 بحب وأ ةبحصو بسن وأ ةبارق ةلصب هل تمي نم لك ركذيو «ديعب وأ
 لالخ ةمجرت (”4) هخيش دلب نارح ةنيدم لهأل ركذ هنأ ةجردل «ةوادعو

 اصاخ اسرهف مهل تدرفأ دقو ءهخيشل ابحو اماركإ رشعلا تاونسلا هذه

 .باتكلا رخآ يف
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. 

 الإ «تايفولا ىلع اذه هباتك بتر ُةْلُك هناك فنصملا نأ مغرو - ه

 نيودتل هقبست ةكرابملا هدي لازت الف «عناصلا ىلع بلغت ةعنصلا نأ

 نم هب رمي ام ىرخأو ةمجرت نيب ركذيل خرؤملا هنهذ عراستيو «ثادحألا
 ةماع يمالسإلا خيراتلل فاضت ةديرف ةعطق باتكلا ربتعي اذهلو «رابخأ

 . يرجهلا نماثلا نرقلا يف ةصاخ رصمو ماشلا دالب خيراتلو

 هنيودتب متبي هنأ حوضوب ىري « ُةُقأُكك يلازربلا خرؤملل أرقي نمو
 نم سانلا لاوحأ نم «ةماعلا ةايحلا يف هلوح رودي ام لكب يخيراتلا

 جحلا رابخأو «ءماكحلاو ةالولاو سيردتلا خياشمو ةاضقلل نييعت

 .ماع لك يف بكرلا لخديو جرخي ىتمو يناطلسلا لمحملاو

 ةنطلس بلقت لاوحأل رصاعم وهف ةيسايسلا ةيحانلاب همامتها مث

 هذه رواج امو «نووالق نب دمحم رصانلا رصع ةصاخو «كيلامملا

 .نيينامثعلاو راتتلا كلاممو ةكم فارشأ نم ةنطلسلا

 :ةطوطخملا ةخسنلا فصو

 عقتو «باتكلا لصأ نم ةميتي ةديرف ةعطق نع ةرابع ةطوطخملاو

 نديل ةعماج ةبتكم تاظوفحم نمض نم يهو «نيدلجم يف ةخسنلا
 (777) ىلع لوألا يوتحي 207044 - :944) نيمقر تحت «ءادنلوبب

 لوكشم ليمج خسن طخب تيبتك «قاروأ )٠١١( ىلع يناثلاو «ةقرو

 باتكلا رخآ يف ءاجو ءرطس )١5( اهنم ةحفص لك يفو «ءيشلا ضعب

 عبسو نيسمخو يناث مرحملا رشع سماخ» خيراتب تخسن اهنأ هصن ام
 هللادبع نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم ,«فيعضلا دبعلا دي ىلع «ةئام
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 ححح ١ ١١

 يذلاو )١8954 - ١844(« ماقرألا تحت تيوكلا ةعماجب تاطوطخملا

 يحالشلا حالص ضياع وبأ ميركلا خألاو لضافلا ذاتسألا مركت

 ىلع ءاضيبلا هيدايأ الو هلاضفأ لوأ اذه سيلو «ةبتكملا ىلا اهئادهإب

 موي هتانسح نازيم يف كلذ هللا لعج «ةعماجلاب تاطوطخملا ةبتكم

 .نيمآ مهللا .هاقلي

 ىلازربلل «تايفولا» باتك نم ةعطق نع ةرابع ةخسنلا هذهو

 .(ه ا/8١ - )١9// تاونسلا تايفو ىلع لمتشت ىهو «دوقفملا ُهْنَُك

 ةدعب ترثأت ابعأ الإ ءاهحوضوو اهطخ لام مغر ةخسنلاو

 :يلاتلا وحنلا ىلع يهو ربحلا وشفوأ سمطلاو ةضرألاب اهنم عضاوم

 لكشب ةضرألل تضرعت لوألا دلجملا ةيادب يف ىلوألا ةقرولا -

 اديدش ارثأت ترثأت ىناثلا دلجملا ةيادب ىف ىلوألا ةقرولا -

 .اهنم ةدافتسالا ليحتسي لكشب اهلك ةقرولا تسمط

 اهنيب ربحلا وشف ىلا ىدأ امم قاصتلالل تضرعت ةيلاتلا قاروألا -

 ىلا 1517 « 155 ىلا با57) ىلاتلاك ىهو اهفلت ىلا ىدأ ئيس لكشب

 54 ىلا باحا/ المحك ىلا ألمع لتلمك ىلاألمل الكم

 .ةقرو )١١( اهعومجمو ٠٠١5( ىلا ٠

 دعب وهو .طقس طوطخملا نم ةفلتخم عضاوم ةتس يف عقوو -

 ةينامثب ردقي (5١؟ ٠١١. ,95 ,الا” .58 «ه9) ةيلاتلا قاروألا
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 .ابيرقت قاروأ

 ةداعإ ىلا تجاتحا لوألا دلجملا نم ةريخألا ةتسلا قاروألا -

 . يناثلا دلجملا ةياهن يف حيحصلا اهعضوم ىلا كلذ دعب اهلقن مث بيترت

 :ريدقتو ركش

 ملعلا ةمالعلا مامإلل كرابملا رفسلا اذه نع ثيدحلا ماتخ يفو

 تازيم ىف دهج نم ناك ام لعجي نأ لجو زع هللا وعدأ ءَةُنَلْخَك يلازربلا

 اذه زاجنإ يف كراش نم لك ةنجلا بيثي نأو «ةمايقلا موي تانسحلا

 هخسانو ُةْللُك يلازربلا هفنصم نم ةيادب «ئراقلا يدي نيب لصيل لمعلا
 هذه لصو يف ببسلا ناك نمو «هباوث هللا نسحأ يراخبلا دمحم

 ذاتسألاو لضافلا خيشلا تيوكلا ةعماجب تاطوطخملا ةبتكم ىلا ةخسنلا

 لزجأو عيمجلل هللا ركشف «هللا هظفح يحالشلا حالص ضياع وبأ ليبنلا

 همرك غباسو هللا لضف ضيف نمف ريخ نم ناك امف «ءازجلاو ةبوثملا مهل
 «ناطيشلاو يسفن نمف للخو ريصقت نم ناك امو «همعنو هدوج قباسو

 هبحصو هلآ ىلعو نيمألا يمألا يبنلا دمحم ىلع كرابو مهللا يلصو

 .نيمآ مهللا نيدلا موي ىلا ناسحإب مهعبت نمو «نيعمجأ

 ةرهازلا ليحاحفلا - تيوكلا

 ه570١ ةجحلا وذ /ا/ نينثالا

 م6١٠7 /رياني ١7/ قفاوملا

 يردنكلا هللا دبع ىبحي وبأ بتكو
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 هنآك يلازربلا فنصملا ةمجرت

 ه 9-6

 : هدلومو هتينكو ةهمسأ

 .ماشلا ديفم « ظفاحلا «ملاعلا .مامإلا «ثدحملا . خيشلا وه

 ءاهب ريبكلا لدعلا نب مساقلا دمحم وبأ «نيدلا ملع «مالسإلا خرؤم

 .ىلازربلا نيدلا ىكز ظفاحلا نب فسوي نب دمحم نيدلا

 . ةثامتسو

 : هللا مهمحر هتيب لهأو فئنصملا

 برغملا دالب يف ةلازرب ةليبق ىلا ُةُنَلُحَك يلازربلا مامإلا بسن دوعي

 . كانه ددعلا ةليلق ةليبق يهو

 خيشلا ربكألا هدج قرشملا ىلا يلازربلا لآ نم مدق نم لوأو -

 هللادبع وبأ نيدلا يكز ةعامجلا ديفم لاحرلا ظفاحلا ثدحملا مامإلا

 مدق .''” يليبشألا يلازربلا سادي يبأ نب دمحم نب فسوي نب دمحم

 ثيدحلا بلط هيلإ ببحو «ةثام تسو نينثآ ةنس ىف ةيردنكسإلا ىلإ

 ناسارخ غلب ىتح قرشملاو ماشلاو رصم دالب يف لاجف ءراثآلا ةباتكو

 «جردو بد نمع بتكو « قشمد نطوتسا هنأ مث «روباسين ق ةأرهو

 )١( :بهذلا تارذش (”1) 00/77 :يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس ١18/17" .
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 ناكو «لامتحالا ريثك ةراعإلا لهس ءاشوشب قالخألا ضير ناكو

 تس ةئس ناضمر ىف هتافو تناكو «ءةنسح ةركاذم ركاذيو ظفحي

 .ابيرقت ةنس نيتس غلب دقو ةامحب ةئام تسو نيثالثو

 دققف هللا همحر فنصملا دج (17فسوي ثدحملا هدلو امأو -

 .ةنس نورشعو ثاللث هل اباش نيعبرأو ثالث ةنس يفوت

 دلاو ءاريغص ''”دمحم لضفلا وبأ نيدلا ءاهب هلو هدعب فلخو -

 يسلدنألا يقروللا نيدلا ملع همأل هدج هلفك دقو ُةْفَْك فنصملا

 مامإلا :لاقف هخويش مجعم يف يلازربلا ءاهبلل يبهذلا مجرتو .ئرقملا

 لهأ داس ء«دوهشلا ريبك حلاصلا ريخلا نومأملا يضرلا لدعلا ئرقملا

 ىف ىفوت «هنوصتو هتلادع لامكو هتفرعم ةدوجو هطخ نسحل هنامز

 لجو زع هللا هقزر دقف ُةُقَأُكَك يلازربلا مامإلا ةيرذ نع امأو -

 يذلا اذه انباتك يف مهركذ دقو «هتايح يف مهلك اوجرد ءانبألا نم اددع

 :مهو اهركذي مل ةمطاف هتنبا الإ انيديأ نيب

 ةنئس مرحملا نم نيرشعلا ةليل هدلومو ىللدمحم لضفلا وبأ -_

 ةليل ىفوتو ءامايأو ةئس رشع ىنامث شاع « ةئامتسو نيعستو سمخ

 . ةئامعبسو رشع ثالث ةنس مرحملا نم نماثلا حبصلا تقو تبسلا

 . 008) هال /758 :ءالبنلا مالعأ ريس )١(

 . (ةالد) ”.ال/ !؟ : يبهذلا خويش مجعم (نو) هال/5 : ءالبتلا مالعأ ريس فز

 . 8 :ص هتمج رث رظنا 22



 يلازربلا تايفو
 ١ع حصص

 ةركب تامو اموي نيعبرألا لمك ىتح شاعو «2”نمحرلا دبع -

 .ةئامعبسو رشع عبرأ ةنس ناضمر نم نيرشعلاو يداحلا نينثإلا

 عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا ةليل يفوت «2"”هللا دبع -
 فصنو ةئس رمعلا نم هل ناكو «ةئام عبسو رشع ينامث ةنس لوألا

 .رهش

 تعمسو ء«ميركلا نارقلا تظفح «.“"”ةمطاف نسحلا مأ -

 ادلجم رشع ةثالث يف يراخبلا تبتكو «ةعامج نم فيرشلا ثيدحلا

 يزملا ظفاحلا ىلع هيف أرقي ناكو ُُلُك فنصملا اهدلاو اهل هلباقف

 تبتكو «سانلا اهنم بتكي ادمتعم الصأ اهتخسن تراص ىتح ةبقلا تحت

 ءءازجأ ةدعو ةيميت نبا دجملا ماكحأو فحصملا نم ةفيرش ةعبر

 .ةئام عبسو نيثالثو ىدحإ ةنس يف تيفوت

 هل اطرف مهلعجو «ةنجلا مهدلاو ربص باوث لجو زع هللا بتك

 .نيمآ مهللا ةمايقلا موي هتانسح نازيم يفو

 :هخياشم ريهاشمو ملعلل هبلط

 يف ريكبتلا ىلع هتدعاس ةيملع ةئيب يف هلك فنصملا أشن

 لوأ ناكو «هيبنتلا مث ميركلا نارقلل هظفح يف هدلاو ىعس دقف بلطلا

 نيدلازع مث هدلاو هخياشم ءامدق نمو «نيعبسو ثالث ةنس يف هعامس

 . 7584 :ص هتمجحرت رظنا )١(

 . الا“ : ص هتمجرت رظنا (؟)

 2159/8 :بهذلا تارذش ءاهيبأ ةمجرت نمض ء145١ ١7/ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (”)

 . 9١/85 :ةلاحكل ءاسنلا مالعأ
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 «نابيش نباو يجردلا نباو «نالع نباو ءريخلا يبأ نباو غئاصلا نب

 يناتسرحلا نباو يدنكلاو دزربط نبا باحصأ نم قلخ نع مهدعبو
 ركاسع نباو يفلسلا باحصأ نم قئالخ نعو يتللا نباو يديبزلا نباو
 .هنامز ءالضفو هنارقأ نم ريثك نعو «يعوشخلاو يريصوبلاو

 رصمو سدقلاو قشمدو ةامحو بلحو كبلعب ىلا اهدعب لحتراو

 لصحيو ءازجألا نوديو خويشلا نع ذخأي «نيمرحلاو ةيردنكسإلاو

 رثكأ ةزاجإلابو نيفلأ نم ديزأ عامسلاب هخياشم ددع غلب ىتح «بتكلا
 ةعضب هتبث غلبو «ةنقتم تادوسم يف مهمجرتو هلك كلذ بتر .فلأ نم

 ةديفم عيماجم هلو ءهعم عمس ناك نم هيف تبثأو ءادلجم نيرشعو

 .قيلاعتو ةريثك

 ءازجألاو ةلوطملا بتكلا نم ريثكلا حيلملا حيحصلا هطخب بتكو

 قلخل جرخو نئازخ عبرأ يف ءازجأو ةديج ابتك لصحو «ةديفملا ةيلاعلا

 هنع ثدحو فئاوط هنم عمسو ءاريثك ائيش عمسأو «هنارقأو هخويش نم

 .هتافو دعبو هتايح يف قلخ

 : هتافنصمو هبصانم

 يف مدقتو «دوهشلا نايعأ عم هتبيبش يف ُهُقُك فنصملا سلج

 ةسردملاب ءارقإلاك هب موقت تاهج ىلع رصتقا مث 5 .طورشلا ةفرعم

 ةيسيفنلاو ةيصوقلا ةسردملا ةخيشمو ةيرونلا ثيدحلا رادو ةيرهاظلا

 ه كه

 . قسملب

 يلاوعلاو تاخيشملا جيرخت يف هلك ننفت دقف هتافنصم امأو
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 ١١د ححخح

 : هتافنصم رهشأ نمو تاحفاصملاو

 .هخياشم نع هسفنل اهجرخ ةينادلبلا نيعبرألا - ١

 (ىفتقملا» هامسو هل مجرت نم لك هركذ يذلا يلازربلا خيرات - "

 ةنس يهو هدلوم ماع نم هأدب يسدقملا ةماش يبأ خيراتل ةلص هلعج هنأو

 .ه <50 ةئنس هللا ةمح ر ةماش ىبأ ةافو

 نيرشعو ةعضب غلبو» هلوقب عفار نبا هركذو «يلازربلا تبث - ""

 ىلا هنامز نم نوثدحملا هب عفتناو «٠ هعم عمس ناك نم هيف تبثأ ادلجم

 .«نرقلا رخآ

 .اشاب روميت ةبتكم

 .دنهلاب انتب ةبتكم ىف اطوطخم دجويو ةدنسملا ىلاوعلا - 0

 .نيلرب  ايناملأب

 :هلوقب يبهذلا هحدم يذلا ءهخياشمل ريبكلا مجعملا - ا

 .يلاوعو تدب ءازجأ روهظو اهلك نئازخلا شيتفت تمر نإ

 يلازربلا مجعم عمسا وأ علاط اوور امو دوجولا خايشأ توعنو

 .انيديأ نيب يذلا باتكلا وهو يلازربلا تايفو - 4
 .«قيلاعتو ةريثك ةديفم عيماجم» ُةُفْكك يبهذلا لوقي امك هلو
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 : هْدآْكَك هيلع ءانثلاب هيفصاو ننفت

 .رجح يف رقن يلازربلا لقن :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق -

 ةدع يف ةحيحصلا هؤازجأو هبتكو :يبهذلا نيدلا سمش لاق -

 نمل ةلوذبم ةحيصفلا ةحيلملا هتءارقو ةبلطلل ةلوذبم يهو «نكامأ
 .ريقفو ينغ لكل لوذبم هرشبو هعضاوتو ءهدصق

 لكو «نيمصخلا بحصي ناك :يدفصلا نيدلا حالص لاق -

 نباو ةيميت نبا نم دحاو لك ناك ىتح «هب قثاو «هتبحصل ضار امهنم
 تاذ حالص يف ىعسو «هب اقوثو هيلإ رخآلا يف هرس عيذي يناكلمزلا

 نم ةديج ةعطق يلع أرقو ءدولا نسح يل رشبلا مئاد ناكو ءامهنيب نيبلا

 . يرعش

 هنوبحي فئاوطلا لك نم هباحصأ ناكو :ريثك نبا ظفاحلا لاق -

 . هنومركيو

 :همجعم افصاو بيبح نبا لاق -

 لامجإلاو ليصفتلا ىلع اوأرو اوور امو خوبشلا تعن ابلاط اي

 يلازربلا مجعم يف ازراب كل يغتبت ام دجت لزنا ثيدحلا راد

 : هنآك فنصملا ةافو

 ابيرغ امرحم اجاح يفوت هنأ . هللا همحر . فنصملل مجرت نم عمجأ

 تاوف يف يبتكلا لاقو - ةنيدملاو ةكم نيب جاحلل ةلزنم - صيلخب

 نم عبارلا دحألا ةركب يف ناك كلذ نأ «تايفولا يف عفار نباو تايفولا

 ةنس نيعبسو عبرأ نع «ةئامعبسو نيثالثو عست ةنس ةجحلا يذ
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 ١مل حجم

 سانلا فسأتو «بارخلا ةعلقلا دنع راهنلا ىحض اهب نفدو .فصنو
 هذه يف يفوت :لاقف ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا كلذ ركذو .هدقفل

 ىلع سانلا هلمحو ءهسأر رتسي ملو نفكو لسغف مرحم وهو ةنسلا
 هتافو يبهذلا فصيو ءادوهشم اموي ناكو «هلوح نوكبي مهو هشعن

 انباصم بستحن كلذ دنعف «هلثم دوجوب حمسي نامزلا نظأ امو :لوقيف

 ىكبو ءانخيش جاجحلا وبأ هقيفر اصوصخ «هب ةعامجلا نزح دقلو ء«هب

 .هلضف هل فرعيو رخآلا مظعي امهنم لك ناكو «ةرم ريغ هيلع

 يف هدمغتو «ةعساو ةمحر يلازربلا نيدلا ملع مامإلا هللا محر

 ىلعأ يف هتجرد عفرو نيلبقتملا نم ةرخآلا يف هلعجو نيحلاصلا

 ىكزأو هيلع هللا تاولص ميركلا انيبن رضحم يف هايإو انعمجو «نييلع
 . نيمآ «نيمآ مهللا ءميلستلا

 ربعلا لويذ )23١81١« ”59 : ص :يبهذلل مالسإلا خيرات ليذ

 يفاولا ,.(89) 01 : ص :يبهذلا يثدحم مجعم ١١515«, :يبهذلل

 :يبتكلل تايفولا تاوف ١51١155 )١5١(. :يدفصلل تايفولاب

 تاقبط «46 :ينيسحلل ظافحلا ةركذت ليذ .(95"7) 9

 ةيعفاشلا تاقبط 81١1٠١" )١505(« :ىيكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا

 2١85117 : ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا «(2558) 95 : ص :يونسألل

 يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 5891١ )١59( «٠ : عفار نبال تايفولا

 5:9(2) 77/17 : رجح نبال ةنماكلا رردلا .(00/) ١/817 :ةبهش

 يرغت نبال يفاشلا ليلدلا « 5١1919 :يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا



 و4 تيل 010 يلزربللا تاند

 31418 :دامعلا نبال بهذلا تارذش «(181) 07817 :يدرب
 يبرعلا بدألا خيرات «.(795) 5١17 :يناكوشلل علاطلا ردبلا

 . ١18716 : يلكرزلل مالعألا ,.() ١015 :ناملكوربل
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 | وشفو دعبب قاروألا قاصتلا ةيادب

 يلازربلا تايفو



 اهسمط مامت حوضوب ىريو قاروألا ضعب اهيلإ تلصو يتلا ةياهنلا



 يلازربلا تايفو

 112 فنصملا يف ليق ام فطلأ نم

 ءماشلا ديفم «ظفاحلا «ملاعلا «مامإلا ءثدحملا «خيشلا وه

 .يلازربلا نيدلا ملع «مالسإلا خرؤم

 موزلو عابتاو ةنس بحاص «ةنامألاو ةجهللا قدص يف اسأر ناك

 «ةءارقلا حيصف ءرشلا ميدع «رشبلا نسح «ءاعضاوتم ءاريخ « ضئارفلل

 نحللا مدع عم درسلا عيرس .ظافلألاو ءامسألاب املاع «ةبردلا يوق

 ناكو «ةرفاو ةلمج كلذ نم ىورو «ةرثك فصوي ال ام أرق «جمدلاو

 ؛هيخأ لئاضفب صقتني الو «هلئاضفب رثكتي ال ءاددوتم ءاروبص ءاميلح

 يف بحو «بولقلا يف دو هلو «سانلا فطاليو «هقح قوف هيفوي لب

 .رودصلا

 ءاقدصتم ءارثؤم «هرومأ يف احمس «هئازجأو هبتكل الذاب ناكو

 .هعامسإ سمتلي نمل ادصقمو «قافآلا يف اروهشم ءاموحر

 حمسي نامزلا نظأ امو «ةبلطلا هب جرختو «هتايورم ضعبب درفتو

 . هلثم دوجوب

 .ةقدصلا ىلع اديج اراقعو هبتك فقوو

 مالسإلا خيرات ليذ يف يبهذلا مامإلا
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 يلازربلا تايفو





 يلازربلا تايفو
 فو

 رَصَيل ّكقآ هام

 - ىفك و هللا انيسح -

 - مرحملا - ةئامعبسو عست ةنس

 نسحلا وبأ 5 خيشلا يفوت مرحملا ثلاث ةعمجلا ةليل يف
 02 ىقشم

 ا ةسورحملا ةعلقلاب ءاكردلا دجسمب تذؤملا

 عمسو ةريمقلا نبا نع انل ىور ""نويساق حفسب نفدو ىقسمد عماجب هاف ىلا 925 دو

 ةعلقلاب اميقمو روكذملا ةقاماقام ةعلقلاب يسرملا و يقارعلا دعس نبا نم

 الجر ناكو ءءارقفلا قوسب ةراجت توناح هل ناكو «ةنس نيتس نم اوحن

 نيثالثو ىدحإ ةئس هدلومو «ريخلا لهأل ابحم ةياورلا ليلق اديج

 .قشمدب ةئمتسو

 هيقفلا لدعلا ليلجلا خيشلا يفوت مرحملا عبار تبسلا موي يفو

 بيطخلا انخيش نب ليعامسإ ادفلا وبأ نيدلا فرش ليصالا ردصلا

 راهنلا ٠ رصع هيلع يلص و 6 ىقشمدلا يراصنألا يناتسرحلا لضفلا

 . (7/8) "5/7 ةئماكلا رردلا // (574) ؟* /؟ يبهذلل خويشلا مجععم )000(

 ةنيدم ىلع فرشملا لبجلا وه :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نويساق لبج )0

 . (97 590 0*7 /4 حالصلا لهأ ةربقم هحفس يفو قشمد

 , (ة865) "ال9 /" ةنماكلا رردلا // ٠/١ )١85( يبهذلا خويش مجعم 2
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 رن حجححجصص

 و يواخسلا نع ىور ء«مهتبرتب نويساق حفسب نفد و قشمد عماجب

 هللادبع و هدج نم عمسو ءاروضح قيتع و ركاسع نب زعلا و يبطرقلا

 و ةعامج و ةفارقلا بيطخ نب نامثع و يقارعلا ليعامسإ و يعوشخلا نب

 ةينيمألا سرد رضحي و نيواودلا يف مدخي قلخلا نسح اديج الجر ناك

 نيثالث و عست ةنس بجر نم نيرشعلا و عباسلا يف هدلوم و «كلم هلو
 . قشملب ةريوحلاب ةئمتس و

 خيشلا يفوت مرحملا رشع رشع عبار ءاثالثلا موي راهنلا ةيشع يفو

 ("”يقشمدلا يلبنحلا ناطقلا ليعامسإ نب دمحأ نب يلع جاحلا حلاصلا

 ىلإ ديعأف نيقارولا قوسب تامف جرخف عماجلاب رصعلا ىلص «ةأجف

 توناح هل ناك و «ريغصلا بابب نفد و عماجلا ةياقسب لسغو عماجلا

 و تاولصلل عماجلا مزالو عطقنا مث اهريغ و نيزاوملا عيبي مي "'”ةبحرلاب

 «ةئمتس و نيرشع و عبرأ ةنس هدلومو «تقو رخآ ىلإ ثيدحلا ديعاوم

 نذؤملا ....هللادبع و ناطقلا ليعامسإ نيدلا دامع دلاو وه و

 ظ . عماجلاب

 ىفوت ةرخآلا ءاشع تقو مرحملا فصتنم ءاعبرألا ةليل ىفو

 نب دمحأ ىدهلا وبأ نيدلا رصان بيطخلا ليصألا سيئرلا ردصلا

 زيزعلا دبع نيدلا زع ةمالعلا مامإلا خيشلا نب ىيحي نيدلا ردب بيطخلا

 موي راهن ىحض هيلع يلص و «ةبيقعلاب هرادب "”يملسلا مالسلا دبع نبا

 . )١9258( ؟؟77" :ةلبانحلا ءاملع )١(

 . (20414) "8/7 :قشمد ىرق نم ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : ةبحرلا (؟)

 . (851) 771/١ ةنماكلا رردلا // 1١١/١ )1١5( يبهذلل خويشلا مجعم (*)
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 انل ىور ناكو «هدلاو دنع ريغصلا باب ةربقمب نفد و اهعماجب ءاعبرألا

 نم اضيأ عمس و ةفارقلا بيطخ نب نامثع و ليلخ نب ميهاربإ نع
 ناهربلا نب يضرلا و يركبلا ردصلا و ينينويلا دمحم هيقفلا و ينادليلا

 دلبلا رودص نم ناكو رمعلا نم نيتسلا غلبو «مهريغو يزوجلا طبسو

 ريثك ناكو «؛ةلودلا طلاخو ءارمألل لكوتو راظنألاو بصانملا يلوو

 بئان هدنع ىلصو ةبيقعلا عماج ةباطخ نيدلا ردب هدلو يلوو مراكملا

 يف رقتساو مرحملا رشع عباس ةعمجلا موي ةاضقلا يضاقو ةنطلسلا

 . هدذجو هدلاو بصنم

 زع ريمألا يفوت مرحملا نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا ةليل يفو
 رادب ''”رادمجلا يرهاظلا يويدبلاب فورعملا هللادبع نب كبيأ نيدلا

 ىلع ًادشم ناكو «نالسر خيشلا ةربقمب نفدو قشمدب ةيرهاظلا ثيدحلا

 .ةفرعمو مهف هلو ةيرهاظلا كالمألا

 نماث نع اهحابص رفسملا ةرخآلا ءاشع تقو تبسلا ةليل يفو
 سمش ثدحملا هيقفلا دهازلا ملاعلا مامإلا خيشلا يفوت مرحملا رشع

 يلع يبأ نب لضفلا يبأ نب حتفلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا

 نم نفدو ةسورحملا ةرهاقلاب ةيروصنملا ةسردملاب "”يلبنحلا يكبلعبلا
 قشمد نم هجوت ناكو «ةفارقلاب يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلا ةربقمب دغلا

 نم هجوت هنأ مث «هانعدوو ةجحلا يذ لهتسم يف فيرشلا سدقلا ىلإ

 . 577/١ )١9١١5( ةنماكلا رردلا )١(

 /؟ :ةلبانحلا تاقبط ليذ ("59) ١5١/54 ةنماكلا رردلا "55/7 يبهذلا خويش مجعم (1)

 .(559) "هك



 يلازربلا تايفو
 قويا تت

 كانه هلجأ هكردأو ضرمو ةريسي امايأ ماقأو لصوف ةرهاقلا ىلإ كانه

 رفص يناث ةعمجلا موي قشمدب هيلع يلصو ءدالبلا كلت ىأر نكي ملو
 ناكو «هب عفنلا ةرثكو هنوكسو هتنايدو هتليضفل هيلع فسأتلا لصحو

 .دئاوفو عيماجمو فيناصت هلو ةغلو وحنو ثيدح خيشو ايتفمو اسردم

 دصقي ناك ام بلاغو هيلع اولعتشاو هنع سانلا ذخأو ريثكلا ىورو

 عمسو كلام نب نيدلا لامج خيشلا باحصأ نم ناكو ةيبرعلا ءارقإل

 مئادلا دبع نبا نم قشمدبو ينينويلا دمحم هيقفلا خيشلا نم 2'”كبلعبب
 مهريغو دزربط نبا باحصأ نم ةعامجو ديع نباو رسيلا يبأ نباو

 تاقوألا رومعم ناكو خسنلا لصحو ريثكلا أرقو هسفنب بلطو

 «ةدابعلاو ةعلاطملاو خسنلاو فيلأتلاو عمجلاو لاغشإلاو لاغتشالاب

 ءةنس نيثالث نم رثكأ قشمد عماجب ةلبانحلا بارحمب سانلاب ىلصو
 .كبلعبب ةئامتسو نيعبرأو سمخ ةنس لئاوأ يف هدلومو

 داع دنع دع

 راثآو ةبيجع ةينبأ اهيف ةميدق ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :كيلعب )١(

 . )5801١( هال/١ :ةميظع



 يلاَز ربلا تايفو
 و5

 »+ - ةثام عبسو عست ةنس - رفص -*

 لمحملاب قشمد ىلإ يماشلا بكرلا لخد رفص لهتسم يفو

 نيدلا نكر ريمألا رهص رمت قلطق نيدلا فيس بكرلا ريمأو يناطلسلا

 يضاق نب ميهاربإ نيدلا سمش ةاضقلا ىضقأ بكرلاب مكاحلاو قلاجلا
 .هامح يضاق يزرابلا نب نيدلا فرش ةاضقلا

 نب ناميلس تنب ةمطاف دمحأ مأ تتام رفص يناث ةعمجلا موي يفو
 تبسلا موي تنفدو ''”يبتكلا شورطألا نب دمحأ نيدلا باهش مأ لماك وى . /

 .ريغصلا باب ةربقمب

 نيدلا فرش سيئرلا ردصلا يفوت رفص عبار دحألا موي يفو

 نيدلا دجم خيشلا نب رمع نيدلا رخف :ريبكلا بحاصلا نب نمحرلادبع
 ناكو ةكلمملا بئان رالس ىفيسلا ناويدلا رظن ايلوتم ناكو «'"”روكذملا
 هدعب هتجوز تتامو ةمشحو ةسائر هيفو نوكسو ةفرعم هدنع القاع اباش

 - . فصنو نيرهشب

 نيدلا زع ردصلا يفوت رصعلاو رهظلا نيب سيمخلا موي يفو

 نب دمحم نب هللادبع نيدلا حتف نب دمحم نيدلا فرش نب زيزعلادبع

 ةرهاقلاب "”ىنارسيقلا نب ريغص نب رصن نب دمحم نب دلاخ نب دمحأ

 وه نيعقوملا نايعأ نم ناكو ةفارقلاب هدلاو دنع ةعمجلا ةركب نفدو

 .هيلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . (9449) "م7 /؟ ةنماكلا رردلا ()



 يلازربلا تايفو
 مل سمح

 هقفلاب لغتشاو رثنو مظن هلو ةنس نيعبرألا لمكي ملو هدجو هوبأو

 ايضاق اروكشم ناكو ثيدحلا عمسو اهريغو ةيرخفلا ةسردملاب سردو

 يناطعأو قشمدب هب تعمتجا «ةيبأ سفنو ةيلع ةمه هلو سانلا جئاوحل

 .اهتبتك و اتيب نينامث نم رثكأ هنم تبختنا هرعش نم ائيش

 عسات يف قشمد ىلا لضف لآ نم هريمع نب دمحأ ريمألا لصوو

 عجر هنأ مث نيملسملا ىذآو رانتلا دالبب نينس ةدم هل ناكو رفص نيرشع

 .رضحف نامأو ناطلسلا نم نذأ هل ذخأو كلذ نع

 يلوو ةزغ ةباين نع يئالعلا سربيب نيدلا نكر ريمألا لزعو

 .كانه ىلا هجوتو يردبلا نابلب نيدلا فيس ريمألا هضوع

 يقت خيشلا هجوت ةعمجلا ةليل يهو رفص نم ةريخألا ةليللا يفو
 دحأ نكمي ملو مدقم ريمأ عم ةيردنكسالا ىلا ةرهاقلا نم ةيميت نب نيدلا

 مايأ ةرشع دعب قشمد ىلا ربخلا اذه لصوو هعم رفسلا نم هتعامج نم

 هل ءاعدلا فعاضتو رودصلا تقاضو هيبحمو هباحصأل ملأتلا لصحف

 باب نم هب لخد ءدحألا موي ناك ةيردنكسالا ىلا هلوخد نأ انغلبو

 تلصو مث دلبلا يقرش يف جرب ىلا اليل لقنو ناطلسلا راد ىلا ةخوخلا

 هيلا نولخدي سانلا راصو دعب هيلا اوهجوت هباحصأ نم ةعامج نأ رابخألا

 اعستم احيسف هيف وه يذلا عضوملا ناكو هعم نوثحبيو هيلع نؤرقيو

 .ىلاعت هللا دمحب

 دلع دنع دع



 39 ْ يلازربلا تايفو

 » ةئامعبسو عست ةنس - لوألا عيبر رهش +

 نب ركبوبأ نيدلا دامع يفوت لوألا عيبر رهش نماث تبسلا ةليل يفو

 ةمادق نب رمع يبأ خيشلا نب رمع نب دمحأ نب رمع نب يلع ردبلا
 ضاق رهص وهو اديج الجر ناكو هدج ةبرتب هنفد ترضح '''يسدقملا

 .نيدلا يقت ةاضقلا

 فرش ةاضقلا يضاق يفوت لوألا عيبر رشع عبار ةعمجلا ةليل يفو
 يبا نب رصن نب هللادبع نب دمحم نب ىبحي نب ينغلادبع دمحموبأ نيدلا
 ةركب دغلا نم نفدو ةيرصملا رايدلا يضاق "”يلبنحلا ينارحلا ركب

 قلخلا نسح مراكملا ريثك ةريسلا روكشم اديج الجر ناكو ةفارقلاب
 ءاضقلا هيلا فيضأ مث ةدم ةيناطلسلا ةنازخلا رظن رشاب «قلخلاو

 ناضمر ىف هدلومو «هتوم رخا ىلا ةدم كلذ رشابف ةيحلاصلا سيردتو

 خيش نع هفرع نبا ءزج ىورو ©"”نارحب ةئمتسو نيعبرأو سمخ ةنس

 ىلا هربخ لصوو ةبلطلا هنم عمس «يراصنألا نيدلا فرش خويشلا

 موي قشمد عماجب هيلع يلصو هعمجب هتوم دعب تبسلا موي قشمد

 .رهشب هتوم دعب رخآلا عيبر رهش رشع عبار ةعمجلا

 رشاب لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا دحألا موي يفو

 . 560/١ )1١70١7( ةنماكلا رردلا )١(
 7917“ :باقنلا عفر (570) 704 /؟ : ةلبانحلا تاقبط ليذ (5577) 585 /؟ ةنماكلا رردلا (؟)

 . (١الالا") 7؟5 :ةلبانحلا ءاملع

 رمع مايأ تحتف ةروهشم ةميظع ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نارح ()

 . ("همحك) 2, 1/١ «هنع هللا يضر



 يلازربلا تايفو
 ع حيض

 اضوع يريطخلا نب رداقلادبع نيدلا سمش خيشلا يرونلا ناتسراملا
 .يناكلمزلا نب نيدلا لامك خيشلا نع

 عيبر رهش طسو يف بلح ىلا شيجلا نم ةعامج قشمد نم جرخو
 ءهرشع سماخ- يف هعم نمو يئالعلا نيدلا نكر ريمألا جرخ «لوألا

 رهشا ةئالث اوباغف هرشع سداس يف هعم نمو جاحلا رداهب ريمألا جرخو

 .هنوعو هللا دمحب درفلا بجر رهش نماث يف قشمد اولخد مث
 ل



 يلازربلا تايفو

 + ةثمعبسو عست ةنس - رخآلا عيبر رهش +

 ءاثالثلا موي يثراحلا ديز نب دوعسم نب دمحا نب دوعسم دمحموبأ نيدلا

 ةاضقلا يضاق نع اضوع دحألا موي ةيحلاصلاب سردلا ركذو سيمخلا

 .ينارحلا نيدلا فرش

 يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو عباسلا ةعمجلا موي يفو

 هيلع ىلصو ديلت بردب قشمدب ''”يروصنملا ناريق نيدلا فرش ريمألا

 ةرشع ريمأ وهو ةينيسحلاب نكسي ةرهاقلاب ناكو لبجلاب نفدو عماجلاب
 مث «همالك نم ءيشب ملكتيو داقعم نبا بحصيو ةيراداتسألا يف بونيو

 ءاريمأو ادشم قشمد ىلا اهنم لقن مث ةدم اريمأو ادشم سلبارط ىلا لقن

 ناكو قشمد مدقو 2''هزبخ عطق مث «بلحب اريمأ لعج مث ةدم بكن مث

 الجر ناكو كلذ لبق هلجأ هكردأف رصم رايد ىلا هجوتلا يف ةين هل

 .اديج

 ناوطقأ نيدلا ءالع ريمألا يفوت رخآلا عيبر رهش يفو

 نكس مث ديلت بردب نكسي اديج الجر ناكو قشمدب "”يدووادلا

 )١( ةنماكلا رردلا "7569/7 )558( .

 موجنلا باتك ظافلأ بيرغ حرش /قزرلا هيلع ردي يذلا عاطقإلا هنع عطق ىنعمب هزبخ عطق (1)

 1 : ص ةرهازلا

 )*( ةنماكلا رردلا ١/95" )/0٠١١19( .



 يلازربلا تايفو
 مواد

 سيبد نب نيدلا ردبو ةيظفاحلا ىلع فقولا رصنلا باب لخاد يتلا رادلاب

 بيقن يئالعلا ةمدخب فورعملا نذؤملا مجنلاو صبورملا يلبرألا

 مهمحر «بيبطلا يتانولكلا نب نيدلا رصان دلاوو ةبيقعلا عماج بيطخ

 . نيعمجأ ىلاعت هللا

 دنع دلع د



 يلازربلا تايفو
 انفي

 + ةئمعبسو عست ةنس ىلوألا ىدامج رهش *

 نب بويأ نيدلا مجن خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج لهتسم يفو
 ءاثالثلا موي دغلا نم نفدو يبيجنلا نذؤم ''"يرصملا رفظم نب ناميلس

 لكشلا نسح اخيش ناكو «ةئمتسو نيرشع ةنس هدلومو نويساق حفسب

 ابيقن ناكو «ةنس نيسمخ وحن نم رومعملا عماجلاب انذؤم توصلا عيفر

 .داوسلا ةبهأب دايعألاو ةعمجلل مهيديأ نيب جرخي ءابطخلل

 نيدلا فيس ريبكلا ريمألا يفوت ىلوألا ىدامج عباس دحألا موي يفو

 لمع نم ةيزاغلا ةيرقب "”يمزراوخلا شمتراب نب ابج جاحلا نب قاغلب
 عسات راهن رصع ءاثالثلا موي قشمد رهاظ نويساق حفسب نفدو توريب

 تس ةنس مظعملا ناضمر رهش رشع نماث يف هدلومو «روكذملا رهشلا
 اكرابم اريخ ةريسلا روكشم اديج الجر ناكو «ةرهاقلاب ةئمتسو نيثالثو

 سدقلاب مئادلادبع نبا نع ثيدحلا ىورو ءاريبك اريمأ احلاص اعضاوتم

 فيرشلا سدقلا فاقوأ ىلع رظنلا هرمع رخآ يف ةدم يلوو 2«قشمدو

 . تت ليلخلاو

 ةنحش ةنيذأ ةافو ىلوألا ىدامج نم ىلوألا رشعلا يف نأ انغلبو

 ةدم نم دادغبب ايلوتم ناكو نيرهش وحن نم ةفوكلاب تام «؟”[دادغب]

 . ةعمجلا ةالص ىلا يشميو ةروكشم هتريسو

 . ١/ 575 )١1١8( ةنماكلا رردلا )١(

 . ١/ 596 )56"١( ةنماكلا رردلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 رز ١ حصص

 نيدلا سمش ريبكلا ريمألا ةافو ىلوألا ىدامج رشاع يف انغلبو

 ماشلاب دشلا يلو «ءارمألا نايعأ نم ناكو ''”يروصنملا رسعألا رقنس

 ةوطس هل ابيهم اريخ ايفاك ناكو ةرم ريغ ةيرصملا رايدلاب ةرازولاو
 ةنس جحو ءريمأ هنأك مهنم لك نولمجتم كيلاممو عابتأ هلو ةفرعمو

 هتافو تناكو «لمجتلا ةياغ يف وهو ىنمب هميخم انيأرو ةئمعبسو ثالث

 .ةسورحملا ةرهاقلاب ىلوألا ىدامج لهتسم نينثالا ةليل يف

 حلاصلا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج رشع يداح سيمخلا موي يفو

 هلمش خيشلا ةيواز مامإ ''”ءارفلاب فورعملا ئرقملا نيدلا فرش ئرقملا

 قيفر هنأ ركذي ناكو ريبك عمج رضحو نويساق حفسب نفدو نيعاصقلاب

 .هجولا رونم اعضاوتم احلاص الجر ناكو «بتكملا يف يدلاو

 ةنيدمب يناوزلا ءاسنلاو رومخلا لاطبإ ىلوألا ىدامج يف انغلبو
 كلملا ناطلسلا نأو كلذ رضح نم انربخأو هعيمج لحاسلاو سلبارط

 اوبرخو ةعامحو دشملاو بئانلا بكرف كلذب هموسرم رضح رفظملا

 معنلا نم اذهو كلذ نامض لطبأو رمخلا تالآو مهصاصخأو مهتويب

 . ةميظعلا

 ىدامج رشع يناث ةعمجلا موي ةيرصملا رايدلاب كرابملا لينلا ىفوو

 .ةداعلا ىلع هرخأت دعب ىلوألا

 قشمد ىلا لصو ىلوألا ىدامج نم نيرشعلا تبسلا موي يفو

 )١( ةنماكلا رردلا ؟//ا/ا١ )١19406( :بهذلا تارذش 8/8” .

 هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟) .



 يلازربلا تايفو
 مس 4

 ريمألا مهمدقم ةيرصملا رايدلا ركاسع نم نيمدقملاو ءارمألا نم ةعامج

 ىلا رشع سداس يف ةعمجلا ةركب اهنم اوجرخو عبسلا لاتقب فورعملا

 .بلح

 ردصلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا نينثالا ةركب يفو

 لاهنم نب نامثع نب رداقلادبع نيدلا لامك نب دمحم نيدلا زع

 اذه رهظ هيلع ىلصو عماجلا ةلابق لضافلا . . . .قشمدب ''”يرصملا

 انيمأ اديج الجر ناكو «يخوجلا نبا ةبرتب نويساق حفسب نفدو مويلا

 رظن ارشابم يليلخلا نب نيدلا فرش توم دعب قشمد درو افراع اريصب
 ىأر نكي ملو هنع اضوع ةيماشلا دالبلاب رالس نيدلا فيس ريمألا ناويد

 هتايورم يف ينركاذو اهيف هب تعمتجاو ةيفنحلا ةيلابقالاب الوأ لزنف قشمد
 رادلا ىلا لقتنا مث «ئيش هل جرخي نأ ىلا ليم هل ناكو «هتاعومسمو

 رعش هلو ةليضفلاو ةفرعملاو ةلادعلاب افورعم ناكو ءاهب تامف ةروكذملا

 ىدحا ةئس هدلوم نأ يل ركذو ةدم يمكاحلا عماجلاب ةمامالا ىلوتو

 هيماشو ينارحلا ىلع اهوحنو نينامث ةنس يف عمسو ةئمتسو نيتسو

 باحصأ نم نيرخأتملا نم ةعامج هل زاجأو مهتقبطو ليلخ يفصلاو

 . خيش فلأ ىلع اودازف مهبترو ةزاجالاب هخويش عمجو «يريصوبلا

 خبشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا دحألا ةليل يفو

 نم نفدو ةيطاسيمشلاب مامإلا "”يلاخلخلا فسوي نيدلا قفوم حلاصلا
 فوصتلاو حالصلاب اروهشم ناكو ريثك عمج هرضحو ةيفوصلاب دغلا

 , (08) ١ /5 ةنماكلا رردلا )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 عع

 يف ام عيمج بهوو هضرم يف قدصتو ربلاو قدصلا ريثك ةقيرطلا نسحو

 .نينامثلا براقو هبايثو هتيب

 خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج يرشع سماخ سيمخلا موي يفو

 حفسب زيزعلادبع خيشلا وخأ '''يبرغملا ناورم نب كلملادبع نب دمحم
 عمس ءاحلاص الجر ناكو «كانه ةعمجلا موي دغلا نم نفدو نويساق

 .ينغلادبعل ىربكلا ماكحألا مئادلادبع نبا نم

 ريمألا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا دحألا موي يفو
 نفدو سورحملا ماشلاب نيواودلا دشم '"”يمتسرلا شوقأ نيدلا لامج

 ةركب هؤازع لمعو قشمد رهاظ هراوج نالسر خيشلا ةبرتب راهنلا ىحض

 ةهجلاب يلو ابيهم اريخ ايفاك ناكو قشمد عماجب رسنلا تحت نينثالا
 يفيرشلا دعب هتيالو تناكو داسفلا لهأ عمقو دالبلا دهمف ةدم ةيلبقلا

 ءالاومأ لصحو ةدم قشمد دش يلو كلذ دعبو «هب يفيرشلا ركذ دمحف

 .ناطلسلل الاومأ لصحو دالبلا نم لصو ناك مايأب هتوم لبقو

 كلملا جرخ ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو عساتلا نينثالا موي يفو

 بلح ىلا طابرلاو وزغلل اهجوتم ريثك لمجتب هتمدقتب قشمد نم لماكلا
 اوباغف اضيأ هتمدقتب صأ رداهب نيدلا فيس ريمألا مايأ ةعبرأب هدعب جرخو

 نب دومحم خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج خلس ءائالثلا ةليل يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . 897/١" )٠١75( ةنماكلا رردلا (؟)
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١ 

 قوسب '١”يمافلا يحلاصلا مث لصألا يرونيدلا دومحم نب روصنم

 نيعبرأو سمخ ةنس هدلومو .")ادرم بيطخ نع ىور ءاروهشم اديج

 . ةيحلاصلا ىف ابيرقت ةئمتسو

 يكلاملا يطعملا دبع نب هيجولا هيقفلا لزع انغلب ىلوألا ىدامج يفو
 نسحو نيدلا يف ةبالصلاو حالصلاب روهشملا ةيردنكسالاب مكاحلا

 ليمج نب مساقلا يبأ نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا مامالا ةيلوتو ةقيرطلا

 نيدلا جات اضيأ ررقتو «ءاهقفلا نايعأ نم اضيأ وهو هناكم يسنوتلا يعبرلا

 .ةنملاو دمحلا هللو ةيرصملا رايدلاب جردلا ةافك نم ينانرطألا نب هللادبع

 داك د6 د ١

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (11115) 171/0 :سلبان برق ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ادرم (5)



 يلازربلا تايفو

 * ةئامعبسو عست ةنس ةرخآلا ىدامج »+

 ةلبانحلا ءاضق ةيلوتب ديربلا لصو ةرخآلا ىدامج لهتسم ةليل يفو
 فرش نب دمحأ نيدلا باهش ملاعلا مامالا خيشلل اهلامعأو قشمدب

 ظفاحلا نب هللادبع ىسوم يبأ نيدلا لامج ظفاحلا نب نسح نيدلا

 يلبنحلا ناميلس نيدلا يقت ةاضقلا يضاق نع اضوع يسدقملا ينغلادبع

 رهظلا بيقع هديلقت ئرقو ءاعبرألا ةركب ةئنهتلل هيلا سانلا رضحف

 اهسبلو ةعمجلا موي هيلع علخو هعم سانلا يشمو ةباطخلا ةروصقمب

 .مكحو ةيحلاصلا عماج ىلا اهب دعص مث ةلبانحلا بارحمب سلجو

 ردب ىلوملا لصو ةرخآلا ىدامج لهتسم ءاعبرألا موي رخآ يفو

 ءرهش وحن قشمد نع باغ ناكو ةيرصملا رايدلا نم راطعلا نبا نيدلا

 نينثالا موي ةرهاقلا ىلا يكلاملا ىسيع نيدلا فرش يضاقلا رفاسو

 لبق لزع مث مكحلا يف ابئان نيتنس قشمدب ماقأ «ةرخآلا ىدامج سداس

 ناكو «ةيرصملا رايدلا ىلا هلهأب عجرو زهجتو هبابسأ أيهف رهشب هرفس
 .لاغشإلل امزالم ةرابعلا حيصف ارضحتسم اهيقف الضاف الجر

 عماجلا نم برقلاب ةرهاقلاب تام ةرخآلا ىدامجج لهتسم يفو

 باب ىلا لمحو '”يدرعسألا رصن نب نسح نيدلا هيبن ردصلا رهزألا

 راص مث ةرهاقلا بستحم ناكو «يجبنملا رصن خيشلا ىلصو رصنلا

 .ةرازولا يئاشنلا نيدلا ءايض بحاصلا يلو امل نيواودلا رظان

 )١( 5ا//؟ ةنماكلا رردلا )/١81( // بهذلا تارذش 8/7” .
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 مدل 49

 نيمألا هيقفلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج رشع ثلاث نينثالا ةليل يفو

 نب رصن نب ليعامسا نب ميهاربا نب ليعامسا ادفلا وبأ نيدلا نيمأ لدعلا

 رباقمب دغلا نم نفدو تاعاسلا تحت دهاشلا ''”يفنحلا يقرلا يلاعملا يبأ

 نيثالثو عبس ةنس مرحم رشع سماخ سيمخلا موي هدلومو ريغصلا باب
 نيزلاو ناهربلا نبا يضرلاو ادرم بيطخ نم عمس و نويساق حفسب ةئمتسو

 . عماجلاب ةردصم ةقلح هلو ةيجيلقلا ةسردملا ماما ناكو «دلاخ

 باهش خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج رشع سداس سيمخلا ةليل يفو

 بابلا رابجلا دبع نب يلع نب دمحم فيفعلا خيشلا نب دمحأ نيدلا

 ترضحأو «ةيرهاظلا ةسردملاب ةيعفاشلا ناويإب نذؤملا '"”ناطقلا يقرش
 انل ىور ناكو «ةيفوصلا ةريقمب نفدو سيمخلا رهظ عماجلا ىلا هتزانج

 .ينامركلا رمع نع

 سمش خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلا نينثالا ةليل يفو

 نبا نم عمس هيك دمحأ مامالا ةربقمب دغلا نم نفدو دادغبب "”ئرقملا
 .هب ثدحو يراصنألل مالكلا مذ باتك زوره

 ريمألل دشلا ديلقت ة :آلا ىدامج نم نيرشعلا يف ةرهاقلا نم لصوو

 نب دمحأ نيدلا زع ردصلل عيقوتو « عنتماف بجاحلا رمتكب نيدلا فيس

 ةنازخلا رظنب يسنالقلا نب دومحم نب دمحأ نب دمحم نيدلا نيز خيشلا

 . (9:5) 51/1١" ةنماكلا رردلا ١٠١/١ )١74( يبهذلا خويش مجعم )000(

 . (775) 787/١ ةنماكلا رردلا (88) 91/١ يبهذلا خويش مجعم )0

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)
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 ع: ل حجحيرج

 سيمخلا موي رشابف يوارصبلا بستحملا نيدلا مجن نع اضوع ةيناطلسلا

 . ةعمجلا موي اهب ىلصو ةحرطو ةعلخب هنم نيرشعلاو ثلاثلا

 ("”ينارحلا بابضلا يبأ نب زعلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا يقت

 ثالث ةنس يف هدلومو هدلب نايعأ نم ارجات ناكو نويساق حفسب نفدو

 .ةورثو ةراجت مهل ادالوأ كرتو نارحب ةئمتسو نيثالثو

 دمحأ نيدلا جات خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم رشع يداحلا يفو

 ءريبك عمج هرضحو ةرهاقلاب "”يردنكسالا هللا ءاطع نب دمحم نبا

 عماوجلا يف نسح مالكب سانلا ىلع ملكتي الضاف احلاص الجر ناكو

 نسحلا يبأ خيشلا بحاص يسرملا سابعلا يبأ باحصأ نم وهو

 .ةيفوصلا مالكب ةفرعمو قوذ هلو «يلذاشلا

 هاقناخب ةيفوصلا ةخيشم ةعامج نب نيدلا ردب ةاضقلا ىضاق ىلوو

 ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا يف سلجو ةرهاقلاب ءادعسلا ديعس

 «قشمدب هل ىرج امك هل مهرايتخاو ةيفوصلا بلطب كلذل هتيالو تناكو

 يف مهدنع روضحلاب هنم اوضرو الفح اموي مهدنع هروضح موي ناكو

 . ةدحاو ةرم ةعمجلا

 دوهشلا عطق ناكو ةخيشملا نم يلمآلا ريبكلا نيدلا ميرك لزعو

 رضاحم هيف اوبتكو هيلع اوماقف هاقناخلا نم مهفرصو ةيفوصلا نم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . 75/8 بهذلا تارذش )7٠١( 7ا/”” ١/ ةنماكلا رردلا (؟)
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 .ةحداف ءايشأ هنع اوركذو

 ةيروصنملاب ثيدحلا ةبلط نم ''”ينوقلا رمع نيدلا رصان يفوتو
 .ةرهاقلاب ةرخآلا ىدامج نماث يف

 وبأ نيدلا فيس ريبكلا ريمألا يفوت ةرخآلا ىدامج رشع يناث يفو
 «ةفارقلاب نفدو ةرهاقلاب "”يشملغلاب فورعملا هللادبع نب نابلب دمحم

 يسرملاو ليلخ نبا نع قشمدب ثدحو ةرم ةيفرشلا يلوتو اريمأ ناكو
 نب نيدلا زع يضاقلا عم ةعامج نم هرغص يف عمس ناكو امهريغو

 نيثالثو ثالث ةنس هدلومو ءهنع لقتنا مث هكولمم ناك هناف غياصلا

 .ةسايسو ةبيه هل ايفاك امهش ناكو ءابيرقت ةئمتسو

 دمحم وبأ نيدلا زع يفوت ةرخآلا ىدامج خلس سيمخلا ةليل يفو

 "”يطايمدلا هللادبع نب ميركلادبع مركلا يبأ نب بوقعي نب زيزعلادبع
 ناكو «سيمخلا موي هدنع نفدو يطايمدلا نيدلا فرش خيشلا بيسن

 ليلخ نب ميهاربإو ينادليلاو يركبلاو يسرملا نم عمس الضاف الجر
 نيثالثو سمخ ةنس هدلومو .,ثدحو ةعامجو يشنلا نب يلعو يصوقلاو

 ةنس هدلوم نأ سدنهملا نب ةزاجا يف هطخب تيأر مث «ةرهاقلاب ةئمتسو
 .نيثالثو عست

 نب دمحأ سابعلاوبأ حلاصلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج خلس يفو

 يمامحلا هللادبع نب نمحرلادبع نب دمحم نب ركب يبأ نب بلاط يبأ

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)
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 ءءء حجج

 نم كانه اميقم ناكو «ةغارم طابرب ىلاعت هللا اهفرش ةكمب '”يدادغبلا

 ةرشع وحنل هعامس هرمع رخآ يف رهظو يكنازلاب فرعيو ةليوط ةدم

 يف دادغبب يمامحلا تاداعسلا يبأ نب بجنألا هدلاو مع نبا نم ءازجأ

 ملسم نب نيدلا سمش خيشلا هنم عمس اهدعبو ةئمتسو نيثالث ةنس
 .امهريغو يطساولا نسحملادبع نب نيدلا يقت خيشلاو

 يلع نب ميهاربا نب متاح نيدلا فرش يفوت ة آلا ىدامح يفو

 بيجنلا ىلع عمس «ةرهاقلاب ثيدحلا ةبلط نم وهو "”يطولمسلا
 خبشلا مزاليو هدالوأ عمسيو عمسي لزي ملو هدعب نمو فيطللادبع

 .هب صاصتخا هل ناكو يطايمدلا نيدلا فرش

 دع دع داع

 )١( ةنماكلا رردلا(15١١)»)> 9 يبهذلا خويش مجعم ١/  )4٠70١547:بهذلا تارذش 8/

 .الك

 /؟ ةنماكلا رردلا (؟) )١51/6( .
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 فك

 * ةئامعبسو عست ةنس درفلا بجر رهش *

 لقتناو فيجارأ و فوخ قشمدب لصح بجر نم موي لوأ يفو
 كلملا ناطلسلا نأ كلذو هلخاد ىلإ دلبلا جراخ نينكاسلا نم ريثك قلخ

 هعمو ةنطلسلا ىلإ دوعلاو قشمد ادصاق ''”كركلا نم جرخ رصانلا

 «نيتسو ةئام نم بيرق اوناكو «نييرصملا نم هدصق نمو هكيلامم
 .رمألا اذه يف نورواشتي تارم اهب بئانلا دنع قشمد ءارمأ عمتجاو

 ىلع رومألا نأ ربخي رصم نم ديرب ةعمجلا موي راهنلا رخآ لصوو
 ثدحتو «ةعاطلا نع ةريسيلا ةفئاطلا هذه جورخب رمأيو هيلع يه ام

 ىلإ قشمد نع ......... ةنطلسلا بئان رفسي تبسلا ةليل سانلا

 موي حبصأو سانلا فوخ رثكو ........ عم نوكيل ةيرصملا رايدلا

 سانلا عمتجأ مث راهنلا عفترا نأ ىلإ دلبلا باوبأ تحتف رخآلا تبسلا

 ةيرصملا رايدلا بحاصل ناميألا اوددجو ةاضقلا اورضحو رصقلاب

 .هتعاط ىلع نوقاب مهنأو رفظملا كلملا

 داتعملا تقولا لبق دلبلا باوبأ تقلغ تبسلا راهن رخآ يفو

 بابلا قاضو ميظع بعت مهل لصحو رصنلا باب يف سانلا عمتجاو

 . مهيلع

 مكناطلس نأ هرهاظو دلبلاب روكذملا تبسلا موي اضيأ يدونو

 )١( ؛ماشلا فرط يف ادج ةنيصح ةعلق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :كركلا /

3 00200001 
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 لأ حجج

 .كلذ ىلع لتوق هينعي ال اميف ملكتي نمو رفظملا كلملا

 باوبألا يف ماحزلاو ربلا نم لاقتنالا رمتسا دحألا موي يفو

 ىلع مايألا دشأ ناكو نينثالا موي كلذكو «قرطلاو

 كلملا .....666.66666666 666666660666000 سانلا

 بئان هل رهظأو ......... لزنملا ىلإ هلوصوب ربخأو رصانلا

 نم هنكمي ال هنأو هتلتاقم يف دجلاو مرفألا نيدلا لامج ريمألا ةنطلسلا

 سربيب نيدلا نكر ناريمألا قشمد ءارمأ نم هيلإ هجوت دق ناكو «دلبلا

 ةليل رمتكب نيدلا فيس بجاحلا هجوت مث «يملعلا سربيبؤ يويحملا

 هل نينئمطم ريغ قشمد ركسع نأ هربخيو عوجرلاب هيلع ريشيل هيلإ نينثالا
 نينثالا ةركب هجوت مث ءهوجولا نم هجوب نيرصملل مهلاتق روصتي الو

 ةليل قشمد ىلإ اعجرف كلذ لثمب هيلإ صأرداهب نيدلا فيس ريمألا
 ناك يتلا ةلزنملا يف ذخؤي مل رصانلا كلملا ناطلسلا نأ اربخأو ءاعبرألا

 لوخدلا نم هباحصأ هنكمي ملو اهلصوو كركلا ىلإ عجر امنإو اهب الزان

 .رمألا اذه متيو اعيرس جرخي نأ مهل فلحي ىتح

 نوكس مهدنعو بجر سماخ ءاثالثلا موي قشمدب سانلا حبصأو

 ناك ام ضعب رصقلا ىلإ ةنطلسلا بئان لقنو كركلل . . . .دوع ببسب

 .كلذ يف ..... ءارمألا نم هريغ كلذكو دلبلا ىلإ هب لخد

 مهارد ةعبرأب ةيحلاصلا نم حمقلا ةرارغلا مايألا هذه يف تلقنو

 . سانلا بعتو ةسمخب ةزملا نمو

 بكرو جاحلا لمحمب فيط بجر رشع يداح نينثالا موي يفو
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 دس 4

 ابجقأ نيدلا فيس ريمألا جاحلا ريمأ نيعو ةداعلا ىلع هعم سانلا
 ابجقأ نيدلا فيس ريمألا عنتما جاحلا رفس تقو رضح املو يروصنملا

 ريغت ببسب لمحملاو ليبسلا عنمو دشملا وه ناكو هجوتلا نم
 ش ٠  .ةنطلسلا

 ةلودلا ريشم ''”يناملسملا ةلودلا ديعس نب جاتلا ةافو انغلبو

 ناكو دغلا نم نفدو بجر يناث تبسلا ةليل هدلوم ناكو «ةرهاقلاب

 هتنطلس لبق رفظملا كلملا ناطلسلا دنع ةناكم هل ةلودلا يف انكمتم

 ةرازولا هيلع تضرعو يجبنملا رصن خيشلا باحصأ نم ناكو اهدعبو

 هتمرح تناك اذهلو «كلذ نم عنتماو رصن خيشلا ةيواز ىلإ أجتلاف ةرم

 الو ةيده لبقي ال ناكو هتملك نم ذفنأ هتملكو ريزولا ةمرح نم رثكأ

 .نيدلا ميرك هتخأ نبا هناكم يلوو ادحأ طلاخي

 خيش نب ليعامسإ نيدلا دجم يفوت بجر سماخ ءائالثلا موي يفو
 رشابي بهذملا يلبنح اريخ اديج الجر ناكو "”نيدلا بطق ةيمالسلا

 .رالس نيدلا فيس ريمألا ناويد

 قيتع رمت نيدلا فيس تام بجر رشع ثلا ءاعبرألا موي يفو

 ةنس نيرشعو نينثا نبا اباش "”يرصص نب نيدلا مجن ةاضقلا يضاق

 .هتيزعتو هنفد موي سانلا هرضحو لبجلاب مهتبرتب نفدو

 وبأ نيدلا لامج خيشلا يفوت بجر فصتنم تبسلا ةليل يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)
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 مكحلا دبع نب دمحم مساقلا يبأ نيدلا فرش خيشلا نب دمحم هللادبع

 ©”يعفاشلا يدعسلا ريذع نب ةعافر نب فيرش نب ليقع نب نسح نب
 00 ريدب ابيطخ ناكو ةرهاقلا رهاظ مطقملا حفسب دغلا نم نفدو

 هل يدسم نبا جيرختو ةنيدملا دئاوف نم ءزجب يزيمجلا نبا نع ثدحو

 فرعي ناكو ةئمتسو نيعبرأو نينثا ةنس ةرخآلا ىدامج يف هدلومو هريغو

 .هدلاو ىلع تعمسو ينزاجأ «ةطشاملا ناب

 يضاقلا يفوت بجر نم نيرشعلاو عباسلا ءاعبرألا ةركب يفو
 يجرفلا رضخلا نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا سمش هيقفلا

 دمحم خيشلا ةيواز ةلابق هب نفدو نويساق لبج حفسب . . . .''”يدركلا

 نم اهيقف انسح الجر ناكو مئادلا دبع نبا نع انل ىور «ماوق نب
 رخآو دالب ةدعو كبلعب ةنيدمب ءاضقلا يلوو نيدلا جات خيشلا باحصأ

 قشمد ىلإ رضحو هرصب فعضو داركألا نصحب ايضاق ناك هرمأ
 لقتساف ابئان كانه بانتسا ناكو ءاودلا هيف عفني ملو ةدم ماقأف ىوادتيل

 «تامو ةريسي ةدم كلذ دعب وه رمتساو هتيفاع نم سيأ امل بئانلا

 .ابيرقت ةئمتسو نيثالثو سمخ ةنس هدلومو

 خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو نماثلا سيمخلا موي يفو

 يبأ نب يكبلعبلا نيدلا رخف بيقنلا فيرشلا نب كلملا دامع فيرشلا

 ددوت هيفو يضاملا ماعلا يف جح ناكو ةعامج هرضحو "”ينسحلا نجلا

 . سانلا ىلإ

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل 9
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 هو

 ليكولا نب نيدلا ردص خيشلا ةرهاقلا ىلإ بجر رهش يف رفاسو
 هل ديقو هدنع هلزنأو رفظملا كلملا ناطلسلاب عامتجا هل لصحو اهلخدو

 .بتار

 ةدم هل ليعامسإ حلاصلا كلملا نب ديعسلا نبا لماكلا كلملا ناكو

 نيدلا مجن ةاضقلا يضاق بضغف لزعيو يلوي راصو فاقوألا دش رشابي

 ةيمكحلا تاقدصلا فرصي كلملا راصف ةيلكلاب فاقوألا يف مالكلا كرتو

 مث «مكاحلاب دودعم هرمأ امم كلذ ريغو ةداعلا ىلع ءازجألا بتكيو هملقب

 رظن ىلع هرارمتساب ناطلسلا باتك بجر رهش يف ةاضقلا يضاق ىلإ لصو
 .ةداعلا ىلع فاقوألا يف ملكتو هرطاخ حرشناف فاقوألا

 خيشلا تنب رادلا تس يكم مأ تيفوت بجر رهش لوأ يفو
 سيردإ نب جرفلا يبأ نب دمحم نب سيردإ دمحم يبأ نيدلا يقت ظفاحلا

 انل تورو ةحاور نبا نم تعمس «ةامحب ''"يومحلا يخونتلا ريزم نبا

 . "”ةرعملاب اهيلع هتأرق سمالم نبا ءزج هنع

0000 

 )١( (ضدض) ن6 : يبهذلا خويش مجعم 8

 )( صمح لامعأ نم ةروهشم ةريبك ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةرعملا
 ةامحو بلح نيب ١47/4 )١١1744( .



 يلازربلا تايفو
 هع

 »+ ةئثام عبسو عست ةنس كرابملا نابعش *

 يسنالقلا نب نيدلازع ردصلا لصو نابعش يناث دحألا موي يفو

 .نيرهش نم اوحن باغ ناكو ةرهاقلا نم قشمد ىلإ

 نب ركب وبأ نيدلا فيس ريمألا يفوت نابعش عبار ءاثالثلا ةلبل يفو

 نويساق حفسب ءاثالثلا ةركب نفدو ''"يقشم ةشمللا ..... . قرب نب دمحأ

 ملو رسبيلا يبأ نم عمسو ةرشع ةمدقت هلو نينامثلا ءانبأ نم ناكو

 . عماجلاب اعبس فقوو ءيشب ثدحي

 يربنعلا نبا ةرهاقلاب تام نابعش عباس سيمخلا موي يفو

 . '"”ظعاولا

 يركز نب ىسيع جاحلا نأب نابعش سماخ يف ربخلا لصوو
 ةيردنكسإلاب ةيميت نبا نيدلا يقت خيشلا دنع تام رجاتلا "”ينيعرلا

 عم عمسو انباحصأ نم اريخ احلاص الجر ناكو هترايز ىلإ هجوت ناكو

 نبا ىلع روضح هلو نيعبرألا غلب دق ناكو ؛ثدحي ملو ناوعج نبا

 . ةئامتسو نيعبس ةنس ةيناثلا يف يشنلا

 ةرهاقلاب ةنسح هاقناخ ريكنشلا نيدلا نكر رفظملا كلملا ىنبو

 مث كلذ رخأتف نابعش فصن يف اهحتف اودارأو اهليدانق تقلعو تزجنو

 )١( ةنماكلا رردلا ١/لا”5 )١١65( .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 )*”( .هتمجرت ىلع رثعأ مل
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 نلوا

 .هتومو اهبحاص لاغشنا ببسب لطب

 يف تومي ناك ثيحب فيفخ ءابو ةرهاقلاب رهشلا اذه ىف لصحو

 . سفن ةئام مويلا

 نب ركب يبأ نب دماح نيدلا لامج خيشلا تقولا اذه يف تامو

 خيش ناكو ' مويفلاب 17 يفارقلاب فورعملا يومرألا دماح نب دمحم

 .ةيفوصلا نايعأ نم انسح الجر ناكو ءابهب هاقناخلا

 ريبكلا ردصلا تام نابعش نم نيرشعلاو يناثلا تبسلا موي يفو

 خيش نب نسحلا يبأ نيدلا سمش خيشلا نب دمحم نيدلا لامج

 نم ةدع رشاب اديج الجر ناكو نويساق حفسب نفدو «''”ةيمالسلا
 . ةيناويدلا بصانملا

 لجألا ريمألا يفوت نابعش نم نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي يفو

 زع ريمألا قيتع "”رسعألا رايدلا ذاتسأ يزعلا رمدزأ نيدلا زع جاحلا

 .هتنبا جوزو يرهاظلا قشمدب ناك «ةنطلسلا بئان رمديأ نيدلا

 . سمشلا تفسك نابعش نم نيرشعلاو عساتلا تثبسلا موي يفو

 رخفلا تس ديمحلادبع مأ تيفوت نابعش ثلاث نينثالا ةليل يفو

 نب هللا ةبه نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلادبع نيدلا مجن تنب

 . : . (4) رن
 لبج حفسب تنفدو عماجلاب نينثالا موي اهيلع يلصو '*”يزاريشلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)
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 اهرمع رخآ يف اهنهذ ريغتو ةميرك نع تور «قشمد رهاظ نويساق

 نم ربكأ تناكو «هريغو يكبسلا اهنم عمسو كلذل ةبلطلا اهنع عطقناو

 نيثالثو عبرأ ةنس لوأ نيدلا رون دلومو نيتنسب ميهاربإ نيدلا رون اهيخأ

 نيدلا فيس ريبكلا ريمألا قشمدب . . ... نابعش لوأ ..2......

 كلملا ناطلسلا لصو املو «يمتسرلا نع اضوع يروصنملا رمتكب

 سبلو نيدلا فيس رمأو اضيأ فاقوألا هيلإ افاضم هديلقت ةباتكب رمأ رصانلا

 ريمألا هجوتو «ةيرفظملا ةلودلا رخاوأ يف نابعش سداس يف ةرمألا ةعلخ

 .رمألا حالصإل ةرهاقلا ىلإ ديربلا ىلع صأرداهب نيدلا فيس

 رشع ينثا خرؤم يفنحلا نيدلا ردص ةاضقلا يضاق عيقوت لصوو

 نم همدقت نم ةداع ىلع ىماشلا ركسعلا ءاضق ةفاضإ نمضتي بجر

 . ىلاعلا سلجملاب هيف بطوخو همولعمب و ةيفنحلا ةاضقلا

 فيس جاحلا نب دمحم نيدلا سمش كسانلا حلاصلا هيقفلا يفوتو

 هلزنمب نابعش رشع يناث ءاعبرألا ةليل يف رجاتلا ''”ينارحلا ليعامسإ نبا

 رياقمب نفدو ةبيقعلا عماجب رهظلا هيلع ىلصو هدجسم راوج ةبيقعلاب

 ءاحلصلا نم ريبك عمج هرضحو هلك ةيواعم ربق راوج ريغصلا باب
 هيلع يلصو هيلع ءانثلا ىلع اوعمتجاو هدقفل اوفسأتو .... راجتلاو

 رومأ نع اضرعم ةرخآلا قيرط اكلاس اريخ احلاص ناكو .«تارم عبرأ

 (« ثدحي ملو هريغو يراخبلا نبا ىلع انعم عمس ءاهبابسأو ايندلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل 000
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 . ةئمتسو نيعبسو نينثا ةنس هدلومو

 نابعش رشع ثلاث سيمخلا موي قشمد ىلإ رابخألا تلصوو

 ريمألا نأو قشمد نم هبرقو كركلا نم رصانلا كلملا ناطلسلا لوصوب

 كركلا ىلإ هادصق جاحلا ردابم نيدلا فيسو وه كبولطق نيدلا فيس

 دارأو كلذل قشمدب ةنطلسلا بئان برطضاف هجورخ لبق اهب هل بطخو

 رقتسا املف سانلا ةحلصمو هتحلصمل ماقملاب هيلع ريشأف دلبلا نم رفسلا

 نيدلا رع ريمألاو يلواجلا نيدلا ملع ريمألا لسرأ ماقملا ىلع همزع

 رصانلا كلملا ناطلسلا ىلإ هكولمم يدغديأ نيدلا ءالعو شاكدرزلا

 . هذنع راذتعالاو هرمأ حالصول

 بئان رادنج ريمأ رمتكب نيدلا فيس ريمألا قشمد ىلإ لصوو
 يف ركفو قلق ةنطلسلا بئان نأ مث نابعش فصن يف ''”دفصب ةنطلسلا

 ةليل ىف هجوتو كلذ ىلع ممصو دلبلا نع حازتنالا هسفنل ىأرو هرمأ

 اوكلسو ليخلاو نجهلا ىلع هصاوخو وه نابعش رشع سداس دحألا

 رصقلا الخو "”نونرأ فيقش ىلا حبص نبا مهعمو عاقبلا ىلإ "'”ةزملا

 فيس دشملاو يئالعلا نيدلا ردب ريمألا ماقو هعابتأو ةنطلسلا بئان رمأ

 ةبهأ لمعب عارسإلا يف اوغلابو ملع ريمأ يقالشطلاو ابجقأ نيدلا

 )١( (الهك6) 554/7 نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي اهركذ .

 / قشمد نيتاسب طسو يف ءانغ ةريبك ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : ةزملا (0)

 ١55 )“*١١70(.

 قشمد ضرأ نم ادج ةنيصح ةعلق نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نونرأ فيقش (*)
 . 07707) 504 /* لحاسلا نيبو اهنيب
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 هدا حجج

 بئاصعلا تقلعو تاسوكلا هيلي يذلاو مويلا كلذ تئيهو ةنطلسلا

 .كلذل اورهسو نكمي ام لجعأ يف 2'”رتجلاو

 يلامجلا يدغديأ نيدلا ءالع لصو روكذملا دحألا موي ناك املف

 .هربخيل هفلخ هجوت هدجي ملف هذاتسأل ناطلسلا نامأب

 عماوجلاب ربانملا ىلع هل يعدو ناطلسلا يقلتل ءارمألا اوجرخو

 هركذل رورسلاو هل ءاعدلاب سانلا جضو نابعش رشع عباس نينثألا ةليل

 نيكاكدلا حتفب هرمأ نع دلبلا يف هرشع نماث ءاثالثلا ةليل لوأ يف يدونو
 مايأ ةرشع كلذ رمتساو ةعلقلاب رئاشبلا تقد كلذكو ةنيزلا يف عورشلاو

 ناطلسلا ةيؤر لجأل ارهاظ مهنم ريثك تابو ةليللا هذه يف سانلا جرخو

 .روجألا ىلغأب نكامألاو ةحطسألا ترجأتساو

 قرطلا تأالتماو ريثك قلخ جرخف روكذملا ءاثالثلا موي حبصأو

 .رباكألاو ةاضقلا جرخو نكامألاو

 هتيؤرل سانلا حرفو رهظلا لبق راهنلا طسو ناطلسلا لوصو ناكو

 املف ءريبك رمأ همدقمب رورسلا نم مهيلع رهظو هل ءاعدلا نم اورثكأو

 ريمألا جرخو بابلا حتفو هلجأل رسجلا عضو ةعلقلا باب ىلإ لصو

 هيلإ راشأف هيدي نيب ضرألا لبقو ةعلقلا يلوتم يرجنسلا نيدلا فيس

 مالعأ :بئاصعلا «لاتقلا ىقيسوم يف اهب برضي ساحنلا نم ةريبك تاجاص :تاسوكلا )١(

 ينعت ةيكرت /ةيسراف ةملك :رتجلا «يمسرلا هبكوم يف اهلظ يف ناطلسلا بكري ةنولم ةثالث
 باتك موجنلا ظافلأ بيرغ حرش /بكوملا يف ناطسلا سأر ىلع .عفرت ةلظملاو ءاقولا

 . ةرهارلا



 يلازربلا تايفو
 ها/

 .هيف لزنف رصقلا ةهج ىلإ هسرفب راشأو انه لزنأ ال نآلا ينأ

 ىلع رتجلا لمح يذلا وه رداهب جاحلا نيدلا فيس ريمألا ناكو

 ءارمح ©”ةتولكو ءاضيب ةمامع ناطلسلا ىلع ناكو «مويلا اذه يف هسأر

 كلذ تحت نمو باجنس ورف هتحت 0 دوسأو ضيبأ ءابع نم ءابقو

 موي هل بطخو .هتمدخ يف ءارمألاو رصقلاب ناطلسلا ا رهاب قا

 لامج ريمألا لصو رهشلا نم نيرشعلاو يناثلا تبسلا ةركب يفو

 لجرتف ناطلسلا يدي نيب ضرألا لبقو ةعاطلاب انعذم مرفألا شقأ نيدلا

 سانلا حرفو ةنطلسلا ةباين ةرشابم يف هل نذأو همركأو ناطلسلا هل

 فيس ريمألاو ةامح بئان قجق نيدلا فيس ريمألا ل ءهلوصوب

 :مرفألا قلت مك ةاطاسل مهاقلتو اولصوو مهيفلتل ءارمألا جر جرخو

 ديعأو يلبنحلا نيدلا يقت ةاضقلا يضاق ديلقت بتك مويلا اذه يفو

 عماجلاب راهنلا ةيشع ئرقو هيلإ "”ديلقتلا لمحو هتداع ىلع مكحلا ىلإ
 اهسبلو نيرشعلاو سداسلا ءاعبرألا موي ةعلخلا هيلإ تلمحو يرفظملا

 ىلع ملسو رصقلا ىلإ لخدو بكرو لبجلاب راهنلا رهظ اهب ىلصو

 موجنلا ظفلأ بيرغ حرش /كيلامملاو نييبويألا نيب عاش سأرلا. ةيطغأ نم عون. :ةتولكلا )١(

 . ١7١6 :ص ةرهازلا

 . 118 :ضص : :ةرهازلا موجنلا ظفلأ بيرغ حرش /سبالملا يف هءارف مدختسا ناويح : مقاق )١(

 حرش : : ناطلسلا نم اهيلع عقوملا ةفيظولاب فيلكتلا باطخ وأ يناطلسلا موسرملا :ديلقتلا (")
 . +7 :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ
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 هرب  ححح

 لزعو هرمأ متو مكحو . . . .لخد سيمخلا موي حبصأو اهب ناطلسلا

 .رهشأ ةثالث نود هتيالو تناكو نسح فرشلا نب نيدلا باهش

 لمحو ناديملاب نابعش نم نيرشعلاو نماثلا يف ةعمجلا تميقأو

 كانه ىلإ جورخلاب بيطخلل مسرو 2”بيطخلا قجانسو ربنم كانه ىلإ

 ءارمألا رباكأو هبناج ىلا ةاضقلاو ناطلسلا رضحو ءدلبلا يف بانتساو

 . ةماعلا نم ريثكو دنجلاو

 رقئنس ارق نيدلا سمش ريمألا لصو رصعلا تقو مويلا اذه يفو

 .اضيأ هيقلتل ناطلسلا جرخو بلح بئان
 دنع دع دلع

 حرش /ةيمسرلا بكاوملا يف ٠ هريغو ناطلسلا سأر قوف عقرت ةيارلا يهو قجنس عمج قجانس )١(

 84٠ :صص ةرهازلا موجنلا باتك ظافلأ بيرغ
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 هو

 + ةئمعبسو عست ةنس مظعملا ناضمر رهش *

 مظعملا ناضمر رهش ثلاث ءاعبرألا موي بلح ركسع لصوو

 .رقنس ارق نيدلا سمش ريمألا ةنطلسلا بئان بلط مهعمو

 سيمخلا رصع ءارقلاو ةاضقلاو لمجتلاب يناطلسلا زيلهدلا جرخو

 تبرضو ناديملاب ناضمر رهش سماخ يف ةعمجلا تميقأو
 .ءارمح ةميخو تيناوح ناطلسلل

 ناضمر عسات ءاثالغلا راهن ىحض قشمد نم ناطلسلا جرخو

 شويجلاو ءارمألا نايعأو هنم برقلاب نيدلا مجن ةاضقلا ىضاقو

 . ةيماشلا

 لالج بيطخلاو رفاس يفنحلا نيدلا ردص ةاضقلا ىضاق كلذكو

 شيجلا ناويدو نوعقوملاو ىناكلمزلا نب نيدلا لامك خيشلاو نيدلا

 . ةيرصملا رايدلا ىلإ ناطلسلا ةبحص ةنازخلاو

 ليلد يبحرلا نيدلا لامجو دشملا ابجقأ نيدلا فيس ريمألا هجوتو

 لصو املف اعجرو دلبلا نع ةدحاو ةليل اباغف ناطلسلا عيدوتل ةنيدملا

 ىمتسرلا نب ناريق نيدلا فرش هكردأ هتعامجو وه دلبلا لخدو يبحرلا

 يف يبحرلا عرسأو ةمالسلا باب لخاد هدلاو رادب رشابف هعضوم ايلوتم

 هيلع ناك ام ىلع ايلوتم عجرو امايأ باغف ركسعلا ىلإ عوجرلاو زهجتلا
 .ناضمر نم نيرشعلاو ثلاغلا ءاثالثلا موي يف
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 <. مس

 ةداعإب سانلا حرفو مايأ ةرشع نم اوحن يمتسرلا ةيالو تناكو

 .اراهن هيدي نيب عومشلا اودقوأو يبحرلا نيدلا لامج

 نيدلا فيس ريمألا لوصوب ربخلا لصو روكذملا ءاثالثلا ةليل ىفو

 نم نيرشعلا تبسلا موي هلوصو ناكو ةزغب ناطلسلا ىلا صأ رداهب

 ناضمر رشع عسات ةعمجلا موي ناك هزغ ناطلسلا لوخد ناو رهشلا

 .ادوهشم اموي ناكو

 سربيب رفظملا كلملا علخب هوربخأو هيلإ اولصو ءارمألا نأو

 ناطلسلا ىلإ اولصاوت نيمدقملاو ءارمألا نأو كلملا نع هسفن ريكنشلا

 نيعيطم مهلك اورضحف ةرهاقلا نم درج ناك نم مهيفو ةفئاط دعب ةفئاط

 . هتعامجو وه هيلإ يوأي عضوم ريكنشلل ناطلسلا نم بلطو

 ىضاق باتك هعيمج كلذبو قشمد ىلإ ةعامجلا بتك تلصاوت مث

 مناغ نب نيدلا ءالع ردصلا باتكو نيدلا لامك خيشلا باتكو ةاضقلا

 يناثلا نينثإلا ةركب ةيرصملا رايدلا ىلإ ةزغ نم ناطلسلا هجوتو

 .قشمدب رئاشبلا تقدو ناضمر نم نيرشعلاو

 .ناضمر نم نيرشعلاو عساتلا نينثالا موي دلبلا نيزو

 رادنزخلا كبيأ نيدلا زع ريبكلا ريمألا تومب ربخلا لصوو

 نم هجوت نم لوأ نأو «يمورلا شوقأ ريبكلا ريمألا لتقبو يروصنملا

 نيدلا فيس ريمألا ناطلسلا ةهج ىلإ نايعألا ءارمألا نمو نييرصملا

 رمألا لالحناب نقيأ رفظملا كلملا كلذ غلب املو «سانلا هعبتو يلغرب

 .هسفن علخو ناطلسلا ىقلت ىلإ جورخلا يف ءارمألل نذأو هنع



 يلازربلا تايفو
 دسم 15١

 ردب لدعلا خيشلا ىفوت ناضمر نم عساتلا ءاثالثلا ةليل لوأ ىفو

 نب ءاطع نسح نب ءاطع نب دمحأ جاحلا نب نسح دمحم وبأ نيدلا

 ةسردملا نم برقلاب هلزنمب لصألا "'"يعرذألا يفنحلا رباج نب ريبج
 تقو هيلع ىلصف عماجلا ىلإ لمحو ءاثالثلا ةركب اهب لسغو ةيوارذعلا
 ناكو هب نفدف نويساق لبج حفس ىلإ جرفلا باب نم جرخأو ىحضلا

 ثدحو يراخبلا مظعمل هعامس رهظو كلم هلو دهشي اديج الجر

 .بلحب ةئمتسو نيرشعو عبرأ ةنس هدلومو ةبلطلا هنم عمسو

 فسوي جاحلا ىفوت رصعلا تقو ناضمر ثلاث ءاعبرألا موي ىفو

 ©9ةدابع نباب فورعملا يملسلا يوارحصلا ليعامسإ نب قلاخلادبع نبا
 تيب رباقعب دغلا نم نفدو دابللا رصق ضرأب هب ايقم ناك يذلا نعسبلب
 نم عمس «دافحأو دالوأ هلو احلاص الجر ناكو هلهأ دنع "”ايهل
 .ةئمتسو نيثالثو عست ةنس يف يعوشخلا نب ب ميهاربإ

 ةليل يلاولا رادب بيقنلا '*”يبهذلا نيزلا نب | نيدلا سمش ىفوتو

 ل خبشل ارت نا فو نب نيرو لخلل ءاثالثلا مو لد

 )١( ةنماكلا رردلا 59/1١ )1495( .
 هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟) .

 518/١ قشمد ةطوغب ةروهشم ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ايهل تيب (7)
 ' ةنفنف]

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)
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 نيل دتتتح

 رادلاو دلوملا ')يقشمدلا لصألا يدادغبلا يموزخملا ميهاربإ نبا

 ناكو «ريغصلا باب رباقمب هموي نم نفدو قشمدب يرونلا ناتسراملاب

 مركمو يتللا نبا نع ثيدحلا ىور نارقلا لهأ نم اريخ احلاص الجر

 نباو ركاسع نبا ميحرلادبع رصن ىبأو ىنادمهلا رفعجو ريقملا نباو

 نب دومحم نع هزاجأ هل تناكو مهريغو ىبطرقلاو ىسرملاو حالصلا

 هزاجأو '”ناهبصأ نم ةعامجو ينيدملا دحاولا دبع نب دمحمو هدنم

 ةبلطلا هنم عمسو ثدحو بجاحلا نب ةزاجإ يف قشمد خويش نم ةعامج

 . قشمدب ةئمتسو نيرشعو عبرا ةنس هدلومو هتايورم ضعبب درفتو

 نيدلا باهش تام ناضمر نم نيرشعلاو عساتلا نينثالا موي ىفو

 بابب هموي نم نفدو "”يرقملا تقوملا نذؤملا شاقنلا ينارحلا دمحأ

 حور هيلعو يرهوج قيقر توص هل احلاص الجر ناكو «سيدارفلا

 .نينامثلا رشع يف تامو

 يف ةيئاردابلاب '*”نذؤملا ساحنلا دمحم نيدلا سمش هلبق يفوتو

 الجر كلذب اريبخ تاقوألاب افراع ناكو ناضمر نم نيرشعلاو يناثلا

 .نيثالثلا ءانبأ نم اديج

 يضاقلا ىفوت ناضمر نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاثالثلا موي رحس ىفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 ندملا مالعأ نم ةروهشم ةميظع ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ناهبصأ )7١(

005/0 . 

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (4)
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 نفدو ةرهاقلاب ةليوز ةراحب ''”ليربج نب هللا دبع نب دمحأ نيدلا باهش
 ءانثأ ىلإ ةيزعملا ةلودلا نم ”"”جردلا بتاك ناكو «ةفارقلاب هموي نم
 رضأ دق ناكو .عقوملا نيدلا حالص دلاو وهو يطسولا ةيرصانلا ةلودلا

 . هتيب مزلو

 ردصلا ىفوت ناضمر رهش نم نيرشعلا تبسلا موي رحس يفو
 نيمأ ريبكلا ردصلا نب دحألادبع دمحم وبأ نيدلا سمش ريمألا سيئرلا

 ©2ينارحلا ريقش نب ةفيلخ نب ةمالس نب دحألا دبع نب هللا دبع نيدلا

 نمحرلا دبع نيدلا فرش هيخأ ربق دنع ةفارقلاب نفدو ةرهاقلاب رجاتلا
 انيلصو نيجال نيدلا ماسح ناطلسلا ةبرخ راوجب رهشأ ةرشع امهنيبو
 اسيئر اديج الجر ناكو «لاوش رشع عباس ةعمجلا موي قشمدب هيلع

 و قشمدب ثدح مئادلا ديع نبا نع ىورو امركم راجتلا ن نيب امرتحم

 دنع دنع دع

 .«ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش «ةيناطلسلا تابتاكملا ىلوتي فاظوم 0 بتاك (؟)
 . ا 0-8
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 * ةئمعبسو عست ةنس لاوش +

 نيدلا دجم خيشلا قشمد عماجب بطخ رطفلا ديع موي يفو

 ةبطخلا بئان يرزجلا ركب وبأ نيدلا يقت خيشلا جرخو يسنوتلا

 ىلإ اولصو املف ةداعلا ىلع ىلصملا ىلإ نينذؤملاو بيقنلاو قجانسلاب

 ديعلا ةالص يف عرش دق نيدلا نئاص ىلصملا بيطخ اودجو ىلصملا

 ىلصف ةالصلاب يدونو ىلصملا ءارحص يف قجانسلا اوماقأو اولخدف

 نيب ضرألا ىلع امئاق بطخو روكذملا نيدلا يقت خيشلا سانلاب
 ىلصملا لخاد هتبطخو هتالص ىلصملا بيطخ اضيأ لمكو نيقجنسلا

 .ناتبطخو ناتالص ديعلا اذه يف عقوف

 عم جحلا نيدصاق مورلاو مجعلا نم عمج قشمد ىلإ لصو دق ناكو

 مدقت ام ببسب ةنسلا هذه يف يماشلا بكرلا قيوعت قفتاف «ىماشلا بكرلا

عم شيجلا جورخو ةنطلسلا رمأ نم
هددصب مه امب مهمامتهاو ناطلسلا 

. 

 ليبس مهل أيهتي ملو تقولا قاض عامتجا نم ىلاعت هللا نم امل مث

 ةلقو مهرايد دعبل مهرودص تقاضو كلذ نم ءابرغلا ملأتف ريمأ الو

 بكرلاب اوقحليو ؟''هليأ ةبقع ىلإ اوهجوتي نأ مهل مسرف مهتاقفن

 مل هنأ ببسب كلذ يف فقوتلا لصح مث ءهعم نونوكيو يرصملا
 بكرلا ةبحص ةريسي ةفئاط هجوت مث اضيأ يرصملا بكرلا هجوت ققحتي

 امم (رمحألا) مزلقلا رحب لحاس ىلع ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :هليأ )١(

 . (0195) 40/١" ءماشلا يلي
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 .لاوش رشع سداس ةعمجلا موي يوبنلا

 ناضمر نيرشع عسات نيتثالا ةركب نم قشمدب ةنيزلا ترمتساو

 ربخأو ديربلا رضحف لاوش رشاع ةعمجلا ةركب ىلإ ديربلا روضح رخأتو

 ديعلا موي رخاوأ يف لبجلا ةعلق ىلإ دعصو ةرهاقلا لخد ناطلسلا نأ

 ىلإ هجوتلاب هل مسر رالس نيدلا فيس ريمألا نأو ءرومألا ترقتساو

 تيقب اهنإف ةنيزلا عفرب روكذملا راهنلا رخآ قشمدل مسرو ,"'"كبوشلا

 تلطب مث اعوبسأ تبرض تناك دقف ةعلقلاب رئاشبلا امأو اموي رشع ينثا

 اهتنيزو ةعلقلا رمأب لفتحاو ىرخأ ةرم تبرض ديربلا اذه لصو املف

 .اهيلإ يناغملا راضحإو

 ردلا يبأ نب دمحم نيدلا ردب ردصلا توم لاوش لئاوأ يف انغلبو
 ناكو ةيرصملا رايدلاب ساحنلا نب رهص (00 جاتلا ىنسلا نب دمحأ نب

 .راجتلا نايعأ نم

 يزاغ نيدلا باهش خيشلا يفوت لاوش رشع عبار ءاثالثلا ةليل يفو

 نفدو ةيزيزعلاب هتيبب "”يقشم ةشمدلا بتاكلا دمحم يبأ نب نمحرلادبع نب

 اهلبقو ةنس نيسمخ ةيزيزعلاب بتكو ١ سيدارفلا باب ةربقمب دغلا نم

 راجنلا نب لامجلا ىلع بتك ناكو «زوريف ةنذأم تحن ىرخأ ةذم

 هيلع عمس «ىورو مئادلادبع نبا نم ثيدحلا نم ائيش عمسو بتاكلا

 تيب ماشلا فارطأ يف ةئنيصح ةعلق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :كبوشلا )١(

 . (751"977) 57١ /" هليأو نامع

 . (1119/8) 4/7 :ةنماكلا رردلا (؟)
 . (ةه ك0 ؟١ه/+ : ةنماكلا رردلا فرفإ
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 1 ١ حت

 هدلوم انل بتكو مهدافحأو مهدالوأو سانلا هيلع بتكو ثيدحلا ةبلط

 نب دمحم حلاصلا خيشلا يفوت لاوش رشع عباس ةعمجلا ةليل يفو

 يلصو لبجلاب يرفظملا عماجلاب ''"”طايخلا يمجعلا هللادبع نب دومحم
 ناكو ريثك عمج رضحف نويساق حفسب هتدلاو دنع نفدو ةعمجلا موي هيلع

 ماقأ ناكو «تام هيفو لبجلا عماجب ارواجم نسلا ريبك احلاص الجر

 نبا نم عمس «ةيطاسيمشلا هاقناخلاو فاكسالا نبا طابرب ةدم ةيئايضلاب

 نيرشع ةنئس ابيرقت هدلومو «ةبلطلا هنم عمسو ثدحو مئادلادبع

 :زيربتب ةثامتسو

 ىلإ ةبونلا سأر يروصنملا اغبتك نيدلا فيس ريبكلا ريمألا لصوو
 ©”ديواودلا دش ايلوتم لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا يف قشمد
 نأ دعب كلذو ابجقأ نيدلا فيس ريمألا نع اضوع ؟'”ةيرادتسإلاو

 .اهب هررقو '*”دخرص ةعلق ىلإ مرفألا شوقأ نيدلا لامج ريمألا لصوأ

 رادنج ريمأ رمتكب نيدلا فيس ريمألا ةيرصملا رايدلاب ةباينلا يلوو
 رقنس ارق نيدلا سمش ريمألا قشمدب ةباينلا ىلوو ءدفص بئان

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 ظافلأ بيرغ حرش «ةرازولا يلوتل ةلهؤم ةيكولمملا ةرادإلا يف ةريبك ةفيظو :نيواودلا دش (7)
 ش . 95 :ص «ةرهازلا موجنلا

 بيرغ حرش ءاهنوؤش لك نع يرادإلا لوئسملاو ةيناطلسلا رودلا يفظوم ريبك :رادتسإلا ()
 . ١٠9 :ص «ةرهازلا موجنلا ظافلأ

 ةنيصح ةعلق يهو قشمد لامعأ نم دلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :دخرص (4)

 . (9له5١) 5808/8 «,ةعساو ةنسح ةيالوو
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 سس سبب لل فب علل

 نيدلا رخف بحاصلا يلوو «لاوش نم نيرشعلا يف امهالك يروصنملا

 .لاوش نم نيرشعلاو يناثلا يف يليلخلا نبا

 دمحم وبأ نيدلا ءاهب يضاقلا يفوت لاوش رشاع ةعمجلا ةليل يفو

 شويجلا رظان 2"يلحلا نب رفظملا نب يلع نب دمحأ نب هللادبع

 نييرصملا رودص نم ناكو ةفارقلاب دغلا نم نفدو ةرهاقلاب ةيرصملا

 يلوو «ينارحلا فيطللادبع بيجنلا نع انل ىور «رباكألا نايعأ نمو

 بتاك نيدلا رخف يضاقلا هدعب ةيرصملا رايدلاب شويجلا رظن

 .كيلامملا

 نيدلا ردص خيشلا نب دواد نيدلا رصان يفوت هنأ لاوش يف انغلبو

 نبا نع انل ىور ءدفص رغثب *"”قحلادبع نب دمحم نب ناميلس

 ةضبمخ هيفو ةمه هلو لكوتيو طورشلا بتكيو دهشي ناكو مئادلادبع

 .ةئمتسو نيسمخو تس ةئس هدلومو «ةدم سلبارط نكسو

 موي يف ناطلسلاب عمتجاو 1 موي هرشع نامث يف ةرهاقلا لصوف

 ةاضق هيف لفح سلجم يف هاقلتو همركأو هنم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا

 ةرهاقلا ىلإ لزن مث مهنيبو هنيب حلصأو ءاهقفلاو نييماشلاو نييرصملا

 دنجلاو ءارمألاو هيلإ نوددرتي سانلاو هيطليك نيسحلا دهشم نم برقلاب

 عقو امم لصنتيو هيلإ رذتعي نم مهيفو . ءاهقفلا نم ةفئاطو

 )١( ؟50 /؟” :ةنماكلا رردلا )951١١5( .

 ) )7هتمجرت ىلع رثعأ مل .
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 ديره حجج

 نميو سيق نم ''”ناروح لهأ نيب عقو لاوش رشع سداس يفو
 سفن فلأ نم اوحن لتق هنأ ليقو اريبك اعمج ناقيرفلا عمجو ةميظع ةلتقم

 ةفئاطلاو «فعضلا لاح يف قشمد ىلإ نيروسكملا نم ةفئاط لصوو

 ةيلاخ ىرقلا تيقبو ةلودلا ةذخاؤم نم افوخ اضيأ تبره ةبلاغلا

 . ””ءاديوسلا نم برقلاب ةلتقملا تناكو ةبئاس عورزلاو

 نيرشع نم رثكأ ءارمألا نم ةعامج ناطلسلا كسم لاوش رهش يفو

 . ةرهاقلاب اريمأ

 وبأ نيدلا فرش خيشلا يفوت لاوش رشع عسات دحألا ةليل يفو

 يبأ نيدلا لامك ءارقلا خيش ملاعلا مامإلا خيشلا نب نسحلا دمحم

 نم نفدو ةرهاقلاب "”يمشاهلا يشرقلا ملاس نب عاجش نب يلع نسحلا
 ةزاجإ هنم هلو سراف نب لامكلا ىلع تاءارقلا أرق دق ناكو ةفارقلاب دغلا

 ردصلاو ريقش نب دجملاو يفلسلا طبسو يواسلا فسوي نم عمسو

 .نيثالثو تس ةنس لوألا عيبر رشع يناث يف هدلومو «مهريغو يركبلا

 . كركلاب هب تعمتجا ةرهاقلاب ةئمتسو

 دمحم نيدلا لامج خيشلا يفوت لاوش رشع عباس ةعمجلا موي يفو

 هاقناخب يفوصلا «؟يناهبصألا دمحم نب دمحم نب دمحأ ديشرلا نب

 ةهج نم قشمد لامعأ نم ةعساو ةروك :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ناروح )١(

 . (*9489) "54/7 «برعلا لزانم تلاز امو عرازمو ةريثك ىرق تاذ ةلبقلا
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 4 يلازربلا تايفو

 هلو ىفلسلا طبس نع ةيفلسلا نيعبرألاب ثدح «ةرهاقلاب ءادعسلا ديعس

 ةنس هدلومو «يزيمجلا نباو يواسلاو بابحلا نباو جاور نب ةزاجإ
 .ةئمتسو نيعبرأو ىدحإ

 يراصنألا زازع نب دمحم نب ليربج نب يلع يبأ نب نيسح نب نسح
 لودع نم الضاف اخيش ناكو «ةليوز باب جراخ ةرهاقلاب ''”يراجنلا

 هريغو يدرورهسلا ةزاجإ هلو جاور نباو ريقملا نبا نم عمس «ةرهاقلا

 ةنس ناضمر رهش رشاع تبسلا موي ةرهاقلاب هدلومو «هدلوم ةنس ىف

 . ةئمتسو نيثالث

 ءالع لضافلا هيقفلا يفوت لاوش رهش نم نيرشعلاو عباسلا يفو

 ("”يلبنحلا يشيكارتلا نب افو نب دمحم نب ديمحلادبع نب يلع نيدلا

 يبأ نب ىلع ةفرع نب ءزج عمس «ةرهاقلا رهاظ رصنلا باب جراخ نفدو

 ةلبانحلا ءاهقف نايعأ نم ءرظانيو ثحبي اهيبن الضاف اهيقف ناكو ءريخلا

 . ةرهاقلاب

 دج داع د

 :يبهذلل ربعلا هه ا/١ا/ لاوش يف هتافو رجح نبا ركذو 16/7)١1605( :ةنماكلا رردلا )١(

 . ”8/8 :بهذلا تارذش 14

 . (١الال5) ؟7؟5 : ةلبانحلا ءاملع )"*١7( 08 / :ةنماكلا رردلا (؟)



 يلازربلا تايفو

 + ةئمعبسو عست ةنس ةدعقلا وذ *

 وبأ نيدلا باهش خيشلا يفوت ةدعقلا يذ سماخ ءائالثلا ةليل يفو
 ©"”يناهبصألا نب رصن نب مراكملا يبأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا

 يلصو ةريوحلاب هرادب قشمد عماجب نينذؤملا سيئر تقوملا نذؤملا

 هدلوم نأ ركذو ءريغصلا باب ةربقمب نفدو عماجلاب ءاثالثلا رهظ هيلع

 ,سمخ ةنس نم انذؤم بتر هنأو ةئمتسو نيثالث ةنس ءاروشاع موي يف

 تحت دهشي اهيلع ابظاوم هتفيظوب امئاق اديج الجر ناكو «نيعبرأو

 .ثدحو ليلخ نب ميهاربإو يشبحلا حرف نم عمس «تاعاسلا

 ريبكلا ريمألا قشمد ىلإ لصو ةدعقلا يذ سداس ءاعبرألا موب يفو

 .ءارمألا نم ةعامج هعمو رصقلاب لزنو يروصنملا قجق نيدلا فيس

 .هعسات تبسلا موي اهم ابئان بلح ىلإ رفاسو نييماشلاو نييرصملا

 يواوزلا ىبحي نيدلا يبحم يضاقلا قشمدب مكحلا ةباين رشابو

 .ىلوألا هتداع ىلع هعباس سيمخلا موي

 'دمحأ حلاصلا خيشلا يف ىفوت ةدعقلا يذ عسات تبسلا ةليل يفو

 هيلع يلصو يرصانلا طابرلا برقب نويساق حفسب هتيوازب '"”يقلاوجلا
 تام ارمعم اريبك اخيش ناكو هتيوازب نفدو ديدجلا عماجلاب تبسلا رهظ
 ةنس مهعم جح هنأ نيدلا يقت 7 ةاضقلا يضاق انل ركذو «ةئاملا رشع يف

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)



 وا يلازربلا تايفو

 هباتتساف هنقذ قلحي تقولا كلذ ىف ناكو ةئمتسو نيسمخو ىدحإ

 ءرمتساو هكرتف كلذ نع ةنسلا كلت يف نمحرلادبع نيدلا سمش خيشلا

 .قئاقحلا ىف مالك هل ناكو

 رقئس ارق نيدلا سمش ريمألا عم لصو يماشلا ركسعلا نأ انغلبو

 سمش ريمألا نأو ةدعقلا يذ عباس سيمخلا موي ةزغ ىلإ قشمد ايلوتم

 نكر ريمألا هتضبق يف لصحف ةزغ برقب ناكم ىلع ةقلح برض نيدلا
 هعم ناكو رفظملاب بقلملا لصفنملا ناطلسلا وهو ريكنشاجلا نيدلا

 يذ نماث ةعمجلا ةليل يف هتعامج هنع قرفتو هكسمف ةئامثالث نم اوحن

 ريمألاو وه ةيرصملا رايدلا ىلإ نجهلا ىلع هعم هسفنب عجرو ةدعقلا

 فيس ريمألا امهنم هملستف ةراطخلا ىلإ هب الصاف صأ ردابم نيدلا فيس

 يدي نيب رضحو ريكنشاجلا لصوو «كانه نم اعجرو رمدنسأ نيدلا

 .رهشلا اذه يف ةفارقلاب نفدو كلهو هخبوو هبتاعف ناطلسلا

 يذ رشع عبار سيمخلا موي قشمد ىلإ نييماشلا نم لصوو
 نب نيدلا ييحم يضاقلاو يفنحلا نيدلا ردص ةاضقلا يضاق ةدعقلا

 نيدلا باهشو يدفصلا نيدلا مجنو يقرافلا نب نيدلا زعو هللا لضف

 . يمورلا

 سداسلا تبسلا موي جاحلا رداهب نيدلا فيس ريمألا قشمدب رمو

 نع اضوع تاحوتفلاو سلبارط ةباين ىلإ اهجوتم ةدعقلا يذ نم رشع
 . رمدنسأ نيدلا فيس ريمألا

 فيس ديربلا ىلع لصو ةدعقلا يذ رشع عباس دحألا ةيشع يفو



 يلازربلا تايفو
 1 للحج

 .نابعش سداس نم ةدم اهنع ابئاغ ناكو قشمد ىلإ صأ رداهب نيدلا

 سيمخلا موي يف قشمد بيطخ نيدلا لالج بيطخلا لصوو

 ناميلس نب نيدلا لالج ىضاقلا كلذكو ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا

 ْ .بتاكلا دامعلا نب نيدلا زعو عقوملا

 وبأ نيدلا ءالع خيشلا يفوت ةدعقلا يذ رشع ثلاث ةعمجلا موي يفو

 مث يرعملا مساقلا يبأ نب رضخلا نب ميهاربإ نب يلع نسحلا
 ةربقمب نفدو ةعمجلا بيقع عماجلاب هيلع يلصو نييبقابقلاب ''”يقشمدلا
 ةملسم نبا نم عمس «نييبطاشلا هبراقأ روبق دنع سيدارفلا باب
 لامجلاو يروصلا لامجلاو يشبحلا جرفو يخلبلا رونلا نباو ينادليلاو

 ةامح خويش خيشو فارشألا بيقنو ةحلط نباو يئارذابلاو ينالقسعلا

 ىلع أرقيو عماجلاب ةردصم ةقلح هلو نآرقلا لهأ نم ناكو «ةعامجو

 ةئمتسو نيثالثو تس ةنس بجر يف هدلومو «ةيعبسلا عم زئانجلا
 م8

 . قسملدب

 ايلوتم يروصنملا رقنس ارق نيدلا سمش ريمألا قشمد ىلإ لخدو

 لو ةدعقلا يف نم نيرشعلاو سماخلا نينثالا موي يف اهب ةطلسلا ةياي

 ةروصنملا ركاسعلاو نويماشلا ءارمألا هعم لخدو راهنلا فصن رصقلاب
 نيدلا ءالعو يناكلمزلا نيدلا لامك خيشلاو نيدلا مجن ةاضقلا يضاقو

 .دحأ هدعب فلخي ملو يسنالقلا نبا نيدلا لامجو مناغ

 خلس وهو ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا موي بطخو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ا

 نب فسوي نب نامثع نب دمحم نيدلا ردب يضاقلا قشمد عماجب رهشلا
 هديلقت ربنملا ىلع ةعمجلا ةالص دعب أرقو ةنطلسلا بئان نذإب دادحلا

 رارمتسالاب هل مسرو ةعلخ ةءارقلا دعب سبلأو رباكألاو ةاضقلا روضحب

 رضحأو «برغملاو رصعلا ىلصو داعف ةباطخلاو ةمامإلا ةفيظو يف
 هتداع ىلع هبانتساو يتاصقملاب فورعملا يرزجلا نيدلا يقت خيشلا

 هدعب بانتساو كرت مث ارهش رشابف رهشلا يف امهرد نيتس هل ررقو
 نينثا ةباطخلا يف دادحلا نبا رمتساو يرقملا يناورسلا ىسوم خيشلا

 ناطلسلا موسرمب ينيوزقلا نيدلا لالج بيطخلا ديعأ مث اموي نيعبرأو

 . ةيتآلا ةنسلا نم مرحملا رشع يناث سيمخلا موي رهظلا ةالص رشابف

 مأ تيفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا دحألا ةليل يفو

 بحملا ةجوز 2”يقشمدلا يمدألا دمحأ نب رفظم تنب بنيز دمحم

 دمحأ خيشلاو دمحم بحملا هيدلو مأ يسدقملا ثدحملا هللادبع

 ةحلاص ةأرما تناكو نيدلا قفوم خيشلا ةبرت نم برقلاب دغلا نم تنفدو

 تلباقو بتكت تناكو امهريغو ينادليلاو ادرم بيطخ نع تور

 تس ةنس يف اهدلومو ءروكذملا بحملا اهجوز عم يراخبلا حيحص

 .قشمدب ةئمتسو نيثالثو

 يف ضفرلا رهظأ راتتلا كلم ادنبرخ نأ انغلب ةدعقلا يذ رخآ يفو

 بطخلا نم ةثالثلا نيدشارلا ءافلخلا طاقسإب هدالب ءابطخ رمأو هتكلمم

 جرألا باب بيطخ نأو تيبلا لهأو هيدلوو هيك يلع ىلع راصتقالاو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ن؟بو حححش

 . ؛هريغ ىلصف ةالصلا نع زجعو ربنملا نع لزنو ىكب كلذ لعف امل

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ةنسلا لهأل ميظع نهو لصحو

 . ميظعلا

 ميهاربإ نب رمع نب بويأ نيدلا مجن خيشلا نيديعلا نيب يفوتو

 رافسألا نم رثكأ «ةيفوصلا نايعأ نم ناكو اهب ''”يكبلعبلا يرقملا
 رفاسو «ةئمتسو نيرشعو سمخ ةئس كبلعبب هدلومو خياشملا يقلو

 يتلا دالبلا يف عمس هنأ ركذي ناكو «ةئمتسو عبرأو نيعبرأ ةنس يف اهنم

 .اهلخد

 خويشلا خيش ديعأ هنأ قشمد ىلإ رابخألا تلصو ةدعقلا يذ يفو

 'يضاق نع اضوع ةرهاقلاب هاقناخلا ةخيشم ىلإ يلمألا نيدلا ميرك

 ةعلقلا ةباطخ رصم بيطخ ينالطسقلا نبا يلوو «نيدلا ردب ةاضقلا

 .اضيأ هنع اضوع ةرهاقلاب

 د6 دع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو

 + ةئمعبسو عست ةنس - ةجحلا وذ *

 لامك يضاقلا سردلا ركذ ةجحلا يذ ثلاث نينثالا رصع يفو

 يزاريشلا نب نيدلا دامع ريبكلا سيئرلا خيشلا دلو مساقلا وبأ نيدلا

 .قشمد رهاظ ةيماشلا ةسردملاب

 ريمألا كسم ةجحلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا دحألا موي يفو

 موي يفو «قشمدب ةعلقلاب سبحو ديقو يروصنملا ةيغن فيس ريبكلا
 نم ةعامج كسم هنأ انغلبو «يملعلا سربيب كسم هيلي يذلا نينثالا

 .يلغرب نيدلا فيس ريمألا مهنم ةيرصملا رايدلاب ءارمألا

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا نينثالا موي يفو

 ("”يطلملا ينامكرتلا بيبح نب يسياط نب دمحم نيدلا جات هيقفلا

 رباقمب نفدو عماجلاب راهنلا رصع هيلع يلصو ةينيعملا ةسردملاب قشمدب

 . ناكو ليصحتو لاغتشا هل الضاف الجر ناكو «ةعامج هرضحو ةيفوصلا

 ةسردملاب اميقم ناكو سرادم ةدعب ديعيو ةيهاشخرفلا ةسردملاب سردي

 .رمعلا نم نيتسلا غلبي ملو قشمد رهاظ ةينوتاخلا

 نب دمحم نيدلا بطق يفوت ةجحلا يذ يناث دحألا ةليل يفو

 (""اتح نباب فورعملا يرصملا ميلس نب دمحم نب يلع نب دمحم

 .ةفارقلاب هدلاو دنع دغلا نم نفدو رصمب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 نواح

 ةرهاقلا نم لصو ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا ءاثالثلا موي يفو
 ببسب نييماشلا نع رخأت ناكو راطعلا نبا نيدلا ردب يضاقلا قشمد ىلإ

 . ةنادتسإلا ىلإ جاتحاو ةريثك ةلمج اهيف مرغو هقح يف تلصح ةرداصم

 تنب ةدهش دمحم مأ ةليلجلا ةديسلا تيفوت ةنسلا هذه يفو

 نب دمحم نب هللا ةبه نب دمحأ نب رمع مساقلا يبأ نيدلا لامك بحاصلا

 يف بلحب '''يبلحلا يليقعلا ةدارج يبأ نب ىيحي نب دمحأ نب هللا ةبه

 تزواج «ءاهدلاو تانب ربكأ تناكو اتوم اهتاوخأ رخآ يهو ناضمر رهش
 «بلحب ةئمتسو رشع عست ةنس ءاروشاع موي اهدلومو نيعستلا

 تباث اهزاجأو ةئمتسو نيرشعو ىدحإ ةنس يف اروضح يرغشاكلا نم

 نب رمع نيدلا ءايض ظفاحلا مامإلا خيشلا نع انل تورو هريغو فرشم نب

 تدهزتو ءاهاوس هنع انل وري ملو اروضح يلصوملا ديعس نب ردب

 .نيدلا دجم ةاضقلا يضاق اهيخأ يفوت نيح نم رخافلا سابللا تكرتو

 نب دمحم نيدلا سمش هيقفلا مامإلا خيشلا يفوت ةنسلا رخاوأ يفو

 اكو ””داركألا نصح دلب بيطخ 2"”يفنحلا يحلاصلا رتحب نب ركب يبأ

 . ةلوهكلا رخآ يف تام عروو نيد هيفو انسح اريسفت فنصو ملكتيو ثحبب

 . ىلاعت هن مئادلادبع نب نيدلا نيز خيشلا نم عمس هنأ ركذو

 دج دنع د

 تارذش (”#*) 0٠/١“ :يبهذلا خويش مجعم ١940/5 )١985( :ةنماكلا رردلا )١(

 . "582/8 :بهزلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 لبجلا ىلع نيصح عينم نصح :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :داركألا نصح (؟)
 . (”اله8) ١5/5" صمح لباقي يذلا



 يلازربلا تايفو
 اب

 + - مرحملا - ةثئمعبسو رشع ةئس *

 نيدلا نيمأ خيشلا سردلا ركذ مرحملا لهتسم دحألا موي يفو

 ردص هيقفلاو ةيناوجلا ةيماشلا ةسردملاب ماشه نبا دجسم مامإ ملاس

 . ةيرصملا رايدلاب

 نماث دحألا موي هعمجب كلذ دعب نيدلا ردص خيشلا لصوو

 رشع يداح ءاعبرألا موي يف امهب سردو نيتسردملا داعتساو مرحملا

 وهو هنم هدشو هعم رمدنسأ نيدلا فيس ريمألا مايقب كلذ ناكو مرحملا

 ناتسردملا تيقبو قشمد ىلا ةيرصملا رايدلا نم هريفست يف ىعس يذلا

 .نيروكذملا ىلا اتديعأو هنم اتذخأ مث رهش نم اوحن هديب

 ةيليجنزلا بيطخ نيدلا لالج ىلوت مرحملا نماث دحألا ةليل يفو
 موي اهب سردو ىطلملا رقشألا نيدلا جات نع اضوع ةيهاشخرفلا سيردت

 يفنحلا نيدلا لالج يضاقلا هدنع رضحو مرحملا فصتنم دحألا

 .ةعامجو ىعفاشلا نيدلا لالج يضاقلاو

 نيدلا سمش يضاقلا ةيالو ترهتشا مرحملا عسات دحألا موي يفو

 فاقوألا رظنو قشمدب ىرسألاو عماجلا رظن يرصملا لايربغ هللا دبع

 . رشاب مث امايأ يرصص نب نيدلا فرش عطقناو ةعامج هعم ىشمو ةحرطو



 يلازربلا تايفو
 اوه حجج

 .روكذملا رظن عم

 نيدلا فيس ريبكلا ريمألا لصو ءاروشاع موي ءاثالثلا موي يفو

 موي اهيلا رفاسو ةامحب ةباينلا ايلوتم قشمد ىلا يروصنملا رمدنسأ

 . مرحملا رشع عباس ءاثالثلا

 بوقعي نب يلع نيدلا ءالع هيقفلا خيشلا يفوت مرحملا نماث يفو
 نم .ل. ةيرقب ”"”يفنحلا يدخرصلا ناميلس نب ميهاربا نبا

 رسيلا ىبأ نبا نع انل ىور «نويساقب نفدو اهنم لمحو ''”قشمد ةطوغ

 قشمدب ةيسدقملا ةسردملاب اميقم ناكو ةليضف هدنعو اديج الجر ناكو

 .هبراقأل اهكرت مث دخرص ةباطخ ىلوو

 .دخرص بيطخ سنوي نيدلا ردب خيشلا يخأ .......

 يخونتلا نب نيدلا لامج خيشلا لزع مرحملا عسات نينثالا موي يفو

 .رفص فضصن ىف اهرشابف ةفيظولا هذه ىف هرارمتساو هتداعإب

 فرش خيشلا يفوت مرحملا نم نيرشعلاو سماخلا ءاعبرألا ةليل يفو
 ةرهاقلاب "”لاحكلا كيكروك نب رفظملا نبا فسوي نساحملا وبأ نيدلا

 نباو ليفطلا نب ميحرلا دبع نع ىور ءرصنلا باب جراخ دغلا نم نفدو

 ةرشع تس ةنس ىف ةرهاقلاب هدلومو «قشمدو ةرهاقلاب ثدح ريقملا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 هزنأ نم يهو قشمد اهنم يتلا ةروكلا :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةطوغلا )1١(

 . (4554) 558/5 :اهتسحأو هللا دالب

 . (1796) 5/8/5 :ةنماكلا رردلا (*)
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 .هدلاو بقل وهو دهاجملا نيسحوبأ قابطلا ضعب ىفو «ةئمتسو

 رظن دادحلا نب نيدلا ردب يضاقلا رشاب مرحملا رهش يفو

 .يريطخلا نب نيدلا سمش نع اضوع يرونلا ناتسراملا

 دمحم وبأ حلاصلا هيقفلا خيشلا يفوت مرحملا نماث دحألا ةليل يفو
2600 

 خيشلا رهص يوادرملا دمحم نب 005 7 7 نب دمحم نب ديمحلادبع

 نويساق حفسب ناوعج نب ناميلس لامكلا نب نيدلا سمش
 حفسب نييوادرملا ةربقمب دغلا نم نفدو ............. ناكو

 .مئادلا دبع نباو ادرم بيطخ نع ىور احلاص الجر ناكو نويساق

 نب رمع نيدلا رون خيشلا يفوت مرحملا فصتنم دحألا موي يفو

 ةركب نفدو «ءقشمد رهاظب ''”يناسارخلا دمحم نب ركب يبأ
 ةدم نيعاصقلا "”هاقناخب ماقأ ناكو ءهيفوصلا ةربقمب نينثالا

 يمجعلاب مالك هلو ةئيهلا نسح ايفوص ناكو ءايلوألا متاخب فرعيو

 ناسللا فرعي ال ناكو «لاغتشا ريغ نم مجعلا نم هعمس نم هنسحتسي

 . يبرعلا

 نيدلادعس يشاوطلا يفوت مرحملا رشع عباس ءاثالثلا ةليل يفو

 .احلاص الجر ناكو ءاثالثلا موي نفدو ؟؟”ةيرهاظلا ةبرتلاب مداخلا

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 بيرغ حرش :ةفوصتملاو داهزلا ةماقإل صصخملا تيبلا يهو ةيكرت ةيسراف ةملك :هاقئاخ ()
 . 5١ :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (4)
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 ملء. حججج

 حلاصلا ملاعلا هيقفلا خيشلا يفوت مرحملا خلس نينثالا ةليل يفو
 نم نفدو 230 اطعلا يفنحلا يدنقرمسلا جاجح نب دومحم نيدلا لديمح

 هقف هلنعو الضأف ةريسلا روكشم اديج الجر ناكو «نويساق حفسب دغلا

 تنب ةيزع تيفوت مرحملا نم نيرشعلاو يناثلا دحألا ةليل يفو

 ثالث ةئس ابيرقت اهدلومو ''”انطب رفك ةيرقب '"”ديسلا نب مناغ نب دمحم
 اهنم عمس تثدحو ةعامجو هدنك نب دومحم اهز اجا ةئمتسو نيثالثو

 .امهريغو يكبسلاو يبهذلا

 نيدلا ءالع يلو مرحملا نم نيرشعلاو عبارلا ءاثالثلا موي يفو

 اضوع قشمد ةيالو ساحنلا نيدلا لامج نب ميهاربا نيدلا لامج نب يلع

 موسرمب يبحرلا ديعأف رفص خلس يلا رمتساو يبحرلا نيدلا لامج نع
 ردص بلط قشمد نم رمدنسأ نيدلا فيس ريمألا ....و «ناطلسلا

 خيشلا نيبو هنيب ترجو ةيوارذعلاب هرارمتسا يدركلا ناميلس نيدلا

 تاعزانم ليكولا نبال لصحو «تاعزانم ليكولا نبا نيدلا ردص

 تابثإ نم هسفن ىلع فاخ ثيحب ريثك ىذأ ةنطلسلا بئان نم هل لصحو

 مكحلا هنم سمتلاو يلبنحلا نيدلا يقت يضاقلا ىلا ردابف هيلع رومأ

 هتلادعب مكحلاو هنع ريزعتلا طاقسإو همد نقحو همالسإ ةحصب

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 07١/4 قشمد ةطوغ ىرق نم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :انطب رفك ()

 . (١1؟960)
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 ما

 .هب هيلع دهشأو هلك كلذ ىلا هباجأف بصانملا هقاقحتساو

 رمتكب نيدلا فيس ريمالا لصو مرحملا نم نيرشعلاو عبارلا يفو
 «هتيالو ىلا داعو هلاغشأ ىضقف هزغ ةباين ايلوتم قشمد ىلا بجاحلا

 .مرحملا نم نيرشعلاو عباسلا ةعمجلا موي قشمد نم هجورخ ناكو

 نيدلا باهش يفوت مرحملا نم نيرشعلاو عساتلا دحألا موي يفو
 | عماج نب زيزعلا دبع نب معنملا دبع نب كلملا دبع نب دمحأ

 00 هموي نم نفدو ةرهاقلاب .. . .رجاتلا ("”يزازعلا

 ثالث ةنس هدلومو نيدلجم نم ناويد هلو مظنلا يف هتقو يف امدقم ناكو

 . ةئمتسو نيثالثو

 دع داع دع

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/197 ) )597:ةرهازلا موجنلا 4/١5١ :بهذلا تارذش 5١0/8 .
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 * ةئمعبسو رشع ةنس رفص»خ

 ةيماشلا سيردتب يناطلس عيقوت لصو رفص نم موي لوأ يفو

 موي اهب سردو هيلع تملسف ملاس نيدلا نيمأ خيشلل قشمدب ةيناوجلا

 .ةيناث ةرم ليكولا نب نيدلا ردص خيشلا لزعو هتيشاح دحألا

 زع ردصلا ةرهاقلا نم قشمد ىلإ رفص عبار ةعمجلا موي لصوو
 ايلوتم نيدلا لالج خيشلا وخأ يسنالقلا نب نيدلا نيز نب دمحأ نيدلا

 .يوارصبلا نيدلا مجن نع اضوع ةنازخلا رظن

 دمحم نيدلا مجن ردصلا لصو رفص نم عباسلا نينثالا ةليل يفو

 قشمدب ةرازولا ايلوتم ةرهاقلا نم قشمد ىلا يوارصبلا نيدلارخف نب

 نيبصنملا نيذاه رشابف ناميلس نيدلا رخف هيخأل ةبسحلا كرتو

 .مدقت امك ىسنالقلا نبال ةنازخلا هنع تجرخو

 هعامج ةهج نم بيطخلا قح يف مالك رفص لوأ يف لصحو

 ءانثلاو هتمامإب مهاضرب نايعألا نم ةعامج طوطخ ذخأ هنأ كلذ بجوأ

 .هب سانلا عابتاو ىوتفلاب همايقو همولعو هلئاضف ركذو هيلع

 نفدو نويساق حفسب 2'"يديمحلا سابرد نب فسوي نب سابرد نيدلا

 ةليضفو رعش هلو « ةئمتسو نيكسو نينثا ةئس هدلومو كانه ةهموي نم

 ١١( :ةنماكلا رردلا ”9/٠١١ )١597( .
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 اهلك

 دش يلوو ابجاح قشمدب ىلوت دنجلا نايعأ نم ةءافكو ةحاصفو ةئيهو

 .اهم فاقوألا

 وبأ نيدلا سرغ يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت رفص رشع موي يفو
 هدلاو ىمسيو زيزعلا دبع نب معنملا دبع نب دومحم لضفلا

 دعب هموي نم نفدو ''”يلبنحلا ينارحلا اضيأ.......... نوعب

 نارحب هدلومو قشمد عماجب هيلع يلص نأ دعب ةيفوصلا رباقمب رهظلا

 ةالصلاو ةوالتلا ريثك احلاص اخيش ناكو «ةئمتسو نيرشعو سمخ ةنس

 عماجلل امزالم مالكلا ليلق ةدابعلا ىلع ابضاوم فاكتعالاو

 نارح نم هلاقتنا دعب قشمدب ثيدحلا نم اريثك عمس «تاعامجلاو

 اهريغو ةتسلا بتكلل هعامس ىلع لمتشي تبث هديب ناكو هربك لاح يف

 ناك هنأ ينغلبو ءيعوشخلا نع رسيلا يبأ نبا نع ريسي ءيشب ثدحو

 ناكو رفاسي ةراتو ناكد هل اقودص احلاص ارجات ةدابعلا ىلا هعاطقنا لبق

 .ةحالفو عرز بحاص هوبأ

 ناميلس نيدلا ردص ىلا ةيوارذعلا تديعأ رفص رشع ثلاث يفو

 راد يقبو هيناث ةرم ليكولا نب نيدلا ردص خيشلا اهنع لصفناو يدركلا

 . ةيفرشألا ثيدحلا

 نيدلا لامج ريمألا يفوت رفص رشع سداس ءاعبرألا ةليل يفو

 حفسب دغلا نم نفدو قشمد رهاظب ...... (”دمحأ نب ميهاربإ

 )١( :ةلبانحلا ءاملع  7١6)45ل١9( .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)
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 موز حجج

 هرمأ لوأ يف مدخ «ةفرعمو هنطفو ةربخ اذ امهش ايفاك ناكو نويساق

 نع دشلا يف بانو لقنت مث ةالولا يلاو يعاجشلا نيدلا زع ريمألا دنع

 .هريغو مرفألا ةيرادتسا يلوو هريغو رسعألا

 نيدلا لامج ريبكلا ردصلا يفوت رفص رشع عباس سيمخلا موي يفو

 هناتسبب """بعصم نب ميهاربا نب دمحأ نيدلا رون ردصلا نب ىسوم
 تس ةنس ابيرقت هدلومو مهتبرتب نويساق حفسب نفدو قشمد رهاظ

 نع دحوألا نب ىلع ةبقع نبا يزاغم عمس قشمدب ةئمتسو نيعبرأو

 .نيواودلا يف مدخي ناكو ءيشب ثدحي ملو يعوشخلا

 نيدلا رصان لدعلا يفوت رفص رشع عباس سيمخلا ةليل يفو
 يراصنألا رداقلا دبع نب بلاط يبأ نب دمحم نب ميركلا دبع

 نب نيدلا سمش ةاضقلا يضاق نب ىيحي نيدلا دجم طبس ''”يقشمدلا

 سيمخلا ةركب ريغصلا باب رباقمب نفدو قشمد رهاظ هناتسبب ةلودلا ينس
 ناكو قشمد رهاظ حادحدلا جرمب ةئمتسو نيسمخو نامث ةنس هدلومو

 .رسيلا يبأ نبا نع انل ىور اريخ اديج الجر ناكو تاعاسلا تحت دهشي

 هيقفلا خيشلا يفوت رفص نم نيرشعلاو نماثلا نينثالا ةركب يفو

 يدلاخلا دمحأ نب دومحم نب روصنم نب ركب وبأ نيدلا ردب لدعلا
 هيلع يلصو نويساق حفسب ةيسنهبلا ةسردملا مامإ "”يعفاشلا ينولجعلا

 خيشلا نم برقلاب نويساق حفسب نفدو يرفظملا عماجلاب نينثالا رهظ

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)
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 مه

 يف ابيرقت هدلوم نوكسلا ريثك اديج الجر ناكو يشيرشلا نب نيدلا لامج
 ءمسالا ةبيط اهمسا نولجع ىرق نم ةيرقب ةئمتسو نيثالثو تس ةنس

 وهو ةرطايبلا دجسمب دوهشلا عم دهشي ناكو مئادلا دبع نبا نع ثدح

 . سرادملاب هيقف

 دبع دمحم وبأ نيدلا لامج حلاصلا خيشلا يفوت رفص فصتتنم يفو

 رخف ىلا هب بتك ةرهاقلاب ''”يبويلقلا يوقتلا هللا دبع نب ناحير نب هللا
 ريقملا نبا نم عمس رصنلا باب لخاد نفد هنظأو لاق يلتاقملا نيدلا

 يفلسلا طبسو يزيمجلا نباو جاور نباو ينوباصلا نباو يواسلاو

 ةيلماكلا ثيدحلا رادب نكسي ناكو مهضعب ىلع هسفنب أرقو مهريغو
 ةنس هدلومو ثيدحلا يف ارسع ناكو ةرهاقلاب راجتلا ''”ةيراسيقب يدانيو

 نع يلوصلا ءزج هيلع تأرق «ةرهاقلاب ةئمتسو نيثالثو ثالث وأ نينثا

 نب حلاص يقتلا قيتع ناحير هوبأو ةرهاقلاب مكاحلا عماجب جاور نبا
 .اضيأ هوبأ ثدحو يبويلقلا رضخلا

 ني اني نب

 )١( /؟ :ةنماكلا رردلا 79 ) )5١50:ىبهذلل ربعلا 75/5 .

 دالب يف ماظنلا اذه عاش دقو ةفوقسمو ةدتمم قاوسأوأ عراوش وأ عراش نع ةرابع :ةيراسيق )7١(

 . ١١ :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش :نيملسملا



 يلازربلا تايفو

 + ةئمعبسو رشع ةنس لوألا عيبر رهش +

 سمش يضاقلا يفوت لوألا عيبر رهش نماث ءاعبرألا ةليل يفو

 دمحم نب ركب وبأ نيدلا مجن ةاضقلا يضاق نب ميهاربإ قحسا وبأ نيدلا

 سمش ةاضقلا يضاق نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا ردص ةاضقلا يضاق نب

 نب دمحم نب ىيحي نب نسحلا نب هللا ةبه نب ىيحي تاكربلا يبأ نيدلا
 رهظلا هيلع يلصو ةيحلاصلاب هتاسبب «''”ةلودلا ينس نب يعفاشلا يلع

 ةينكرلا سردم ناكو ةيسنهبلا ةسردملاب نويساق حفسب نفدو

 ادرم بيطخ نع ىورو «ءارقفلل ةبحمو....6..0.......... قشمدب

 نيعبرأو نامث ةنس ابيرقت هدلومو ينينويلا دمحم هيقفلا نم اضيأ عمسو

 . ةئمتسو

 رصان حلاصلا خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش نماث ءاعبرألا ةليل يفو

 دعس نب هللادبع نب دمحأ نب دمحم رخفلا نب دمحأ نب دمحم نيدلا

 نفدو دعس نب دمحم نيدلا سمش خيشلا طبس "”يلبنحلا يسدقملا

 اكرابم الجر ناكو رمع يبأ خيشلا ةبرت راوج هبراقأ ةبرتب نويساق حفسب

 نباو ادرم بيطخ نعو همأل هدج نع ىور «يرقم دجسمب امامإ

 .نويسأق حفسب ةئمتسو نيعبرأو تس ةئس لاوش يف هدلومو مئادلادبع

 ةرشابمب ربخأو قشمد ىلا ديربلا لصو روكذملا ءاعبرألا موي يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا 5١/١ )" )5ه ال16 ىف هتافو رجح نبا ركذو .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
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 ه4

 لهتسم يف القتسم ةيرصملا رايدلاب ءاضقلا يعرزلا نيدلا لامج يضاقلا

 لصوو ةعامج نب نيدلا ردب ةاضقلا يضاق نع اضوع لوألا عيبر رهش

 يميركلا نيدلا رصان ةاضقلا يضاق بلطي ةنطلسلا بئان ىلا باتك هعم

 رصنلا باب ىلا هجوتو هرومأ زهجو......... كلذب ملعأف يفنحلا

 عمج يف جرخو لوألا عيبر نم نيرشعلا رهظلا دعب نينثإلا موي قشمد نم
 لخدو ةرهاقلا لصوو رباكألاو ءارمألاو نايعألاو ةاضقلا هعدوو ريبك

 ةيرصانلا سيردتو ةيئاردابلا ..... ناطلسلا هالوو رخآلا عيبر رهش يف
 يجورسلا نيدلا سمش ةاضقلا يضاق لزعو مكاحلا عماجو ةيبطاشلا و

 .تامو ةريسي امايأ شاعف يفنحلا

 ةعبس قشمدب ءارمألا نم كسم لوألا عيبر رهش فصن يفو

 .كلذ وحن وأ اريمأ رشع ةعبرأ ةرهاقلاب كسمو

 ةحلاصلا ةخيشلا تيفوت لوألا عيبر رهش عباس نينثإلا موي يفو

 ردبلا يبأ نب نيسحلا نب يلع نب يلع رصن يبأ تنب كولملا تس ةمطاف
 مامإلا ةربقمب ءاثالثلا موي تنفدو دادغبب '''يدادغبلا لصألا يطساولا

 بختتملاو يمرادلا دنسم نوراه نب ركب يبأ نم تعمس هلك دمحأ

 .ةلادعلا تيب نم ةحلاص تناكو ديمح نب دبعل

 فيس ريمألا يفوت لوألا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا ةيشع يفو

 ءازعلا هل لمعو ةزملا ةربقمب دغلا نم نفدو '”يمجعلا رمتشق نيدلا

 . 55/8 :بهذلا تارذش /5 :يبهذلل ربعلا ()

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)
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 ”نيإ

 . سانلا نايعأو رقنس ارق نيدلا سمش ريمألا ةنطلسلا بئان هذاتسأ رضحو

 يضاق يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عساتلا ءاعبرألا يفو

 نسحلا نيدلا فرش خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش ةاضقلا

 دمحم يبأ ظفاحلا مامإلا نب هللادبع ىسوم وبأ نيدلا لامج ظفاحلا نبا

 ةيرصملا رايدلاب هرادب '”ىلبنحلا ىسدقملا دحاولا دبع نب ىنغلادبع

 بناج ىلا رمع يبأ خيشلا ةبرتب روكذملا راهنلا نم ةعبارلا يف نفدو
 ةلبانحلا نايعأ نم اديج الجر ناكو دمحم نيدلا دامع خيشلا هيخأ

 بارحمب ةمامإلا يلوو ةلبانحلا ةقلحبو ةيحلاصلاب سرد مهئاهقفو
 نم اوحن دمحأ مامإلا بهذم ىلع ماشلاب ءاضقلا اضيأ يلوو ةلبانحلا

 نيدلا يقت ةاضقلا يضاق ديعأو لزع مث ةيضاملا ةنسلا يف رهشأ ةثالث

 نبا نع انل ىورو ثيدحلا أرقو ةرابعلا نسح اهيقف الضاف ناكو ناميلس

 حفسب ةئمتسو نيسمخو تس ةنس رفص رشع يناث يف هدلومو مئادلادبع

 . نويساق

 دك دع د

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/ 7*80176( :بهذلا تارذش 8/ 7 5٠؟8 :ةلبانحلا ءاملع )8/الا١(.
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 دمسلل 8

 + ةئمعبسو رشع ةنس - رخآلا عيبر *

 فيس ريمألا رمأب ناطلسلا مامتها رهتشا رخألا عيبر رهش يفو
 اذه يف ناطلسلا ةمدخ يلإ هسفنب رضحف هبلط يف يعسلاو رالس نيدلا

 .تامو رهش نم اوحن هلاومأ تحيبتسا و بقوعف رهشلا
 قشمدب ةيرهاظلا ةسردملاب سردلا ركذ رخألا عيبر رشع نماث يفو

 اضوع الالقتسا ارفلا نباب فورعملا يفنحلا نيدلا سمش ةاضقلا ىضقأ
 نم ةعامج هسرد رضحو يريرحلا نبا نيدلا سمش ةاضقلا يضاق نع

 .نايعألا

 ايلوتم يطساولا نب يزاغ نيدلا باهش ردصلا قشمد يلإ لصوو
 ناكو رخألا عيبر نم رشع نماثلا يف ...... نبا نع اضوع اهب رظنلا
 باغف اهب ارظان رهشلا لوأ يف بلح ىلإ هجوت .... نب نيدلا فرش

 يلإ داعو ةرشابملا نم نكمي مل هنأ هرابخأ تلصوو ةدم قشمد نع

 .بجر خلس يف قشمد

 رظن ىلا لايربغ هللا دبع نيدلا سمش ردصلا رهشلا اذه يف داعو

 ةرشابملا يف هرمأ رقتساو هريغ يفو هيف مالكلا كرت دق ناكو عماجلا

 .رظنلا ىلع مولعملا هل ررقو

 ريمألا يفوت رخألا عيبر رهش نم رشع عساتلا نينثالا ةليل يفو
 باب جراخ هتبرتب دغلا نم نفدو ؟”يروصنملا ابجقأ نيدلا فيس

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/97" )1١١9( .
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 ةهءاسس

 مث كلذ ىلوت «ةنايصو ةفعو ةنامأو ةنايد ءارمألا رايخ نم ناكو ةيباجلا

 ءارمألا نم ناكو ةدم ةزغ ةباين ىلوت مث ةدم قشمد دش ىلا لقن

 .ةرمإللا قوس ةيالو هل نكي ملو هم املام هدنعو قشمدب نيمدقملا

 ىلا ربخلا لصو رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلا ءاثالثلا موي يفو

 ("”يروصنملا جاحلا رداهب نيدلا فيس ريبكلا ريمألا تومب قشمد

 . كانه ةنطلسلا بئان ناكو سلبارطب

 ثتتئان . . . . يدغديأ نيدلا ءالع ريمألا تومب ربخلا لصوو

 ةربقمب نفدف قشمد ىلا لمحو خيراتلا اذه يف اضيأ كانه 2"”ةبيبصلا

 .رهشلا نم نيرشعلاو يداحلا ءاعبرألا موي ريغصلا باب

 ةالص رخآلا عيبر نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا موي قشمدب انيلصو

 فوشكم احلاص ادبع ناكو "”يروركتلا رمع حلاصلا خيشلا ىلع بئاغلا

 نم اوحن اهب ماقأف قشمد ىلا هتوم لبق رضحو ةفارقلاب اميقم اليوط سأرلا

 . قيرطلا يف هلجأ هكردأف ةيرصملا رايدلا ىلا هجوت مث نيرهش

 خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلا ءاثالثلا ةركب يفو

 يشرقلا هللادبع يبأ نب فسوي نب هللا رصن نب دمحم نيدلازع حلاصلا

 دنع ْدأَي هللا لوسر انديس مرحب نينذؤملا سيئر '*”يرصملا يزازبألا

 ناكو ضرع الو ضرم ريغ نم ةديدجلا ةرانملاب رجفلا ناذأ نم هغارف

 )١( :ةنماكلا رردلا 6٠٠/١ )59"١9( .

 ) )5.هتمجرت ىلع رثعأ مل

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 . (ا9ل59/) ؟اله /5 :ةنماكلا رردلا (5)
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 مدس 5١

 يلع باتك يف بجر لوأ يف هربخ انيلإ لصوو «ميظع دهشم هل
 هريغو راطعلا ديشرلا نم عمس هنأ ركذو هب تعمتجا تنكو «راجنلا

 ةءارقب هتاعومسم بلاغ نأو رصمب اهكرت تازاجإو هدنع تبثب ناكو

 . ةئمتسو نيعبرأو عبس ةنس هدلوم نأ يل ركذو ينصحلا نيكملا

 يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا سيمخلا موي يفو
 ينغلادبع نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا سمش ةاضقلا يضاق

 ةبرتب ىرغصلا ةفارقلاب هموي نم نفدو ةرهاقلاب ''”يفنحلا يجورسلا
 الجر ناكو ةئمتسو نيثالثو عبس ةنس يف هدلومو هلك يعفاشلا مامإلا
 - ءاضق يلوو فيناصت هلو وحنلاو هقفلا ةفرعمو ملعلاب اروهشم الضاف

 هيلع يلصو ةريسي مايأب هتوم لبق لزعو ةدم ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا

 .ىلوألا ىدامج عباس ةعمجلا موي قشمدب

 يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا نينثإلا ةليل يفو
 تناكو ةيرمتوكنملا سردم '”يلبنحلا هللا بسح نيدلا لامج خيشلا

 .احلاص الضاف الجر ناكو ةفارقلاب دغلا نم نفدو اهم هتافو

 دمحم نب نامثع نيدلا رخف خيشلا يفوت رخآلا عيبر رخاوأ يفو

 تاعاسلا تحت دهاشلا "”يطويخلاب فورعملا ينارحلا ميجن نب

 .سانلا ىلا اددوتم اديج الجر ناكو قشمد رهاظ ةيهاشخرفلا ةسردملاب

 )١( :ةيضملا رهاوجلا ١/١77 )55( :ةنماكلا رردلا 91١/١ )١51( :ةرهازلا موجنلا 9/١6٠١
 :بهذلا تارذش 55/8 .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 هكا

 »* ةثمعبسو رشع ةنس - لوألا ىدامج +

 سيمخلا موي '”يليلخلا ديعس نب لهلهم نيدلا مجن ديسلا يفوتو
 القاع ادهاش ناكو ءريغصلا بابب هموي نم نفدو ىلوألا ىداج سداس

 نبا ةسردمو ةيعفاشلا ةيهاشخرفلاب اسردم اهيقفو

 افورعم رصبلا فيعض اديج الجر ناكو ............. حبص

 .هللا لضف نب نيدلا فرش ةمدخب

 ىلع قشمدب طيحأ ىلوألا ىدامج سداس سيمخلا موي يفو
 ةماعلا روضحب رالس نيدلا فيس ريمألاب ةقلعتملا لالغلاو لصاوحلا

 0 (97لودعلاو

 بكارملا نم ةميظع الاومأ فلخو ةئمعبسو عست ةنس لاوش

 .ناويحلاو لالغلاو كلذ ريغو ثاثألاو يلحلاو رهاوجلاو ةمخضلا

 خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا دحألا ةركب يفو

 يراصنألا ميحرلا دبع نب روصنم يبأ نب دمحم نيدلا سمش ريبكلا
 نع انل ىور نويساق حفسب هموي نم نفدو ......... ©9نذؤملا

 نامث ةنس هدلوم نأ ركذو يساينابلا نبا ماظنلا همأل هدلاو يخأ همع

 00 ةمه هلو ارمعم اخيش ناكو ةئمتسو ةرشع

 )١( :ةنماكلا رردلا ١ /5لا" )١١١5( .

 مث اهضعبب اهقاصتلا ىلا ىدأ اغلاب ارثأت ةيوطرلاب ةرثأتم [ 1/55 ء47" «ءب/857 ] قاروألا (؟)

 . اهتءارق ةلاحتساو اهسمط

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)
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 نيدلا لالج ردصلا يفوت ىلوألا ىدامج ثلاث نينثإلا موي يفو
 نفدو (27يراصنألا مركملا نب دمحم نيدلا لامج يضاقلا نب دمحم

 .ةيرصملا رايدلاب نيعقوملا ةلمج نم ناكو ةفارقلاب

 نيدلا زع مامإلا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نماث تبسلا ةليل يفو
 ةفارقلاب نفدو رصم نم ةصاصملاب ''”يرهزلا يشرقلا نيكسم نب دمحم

 ةرواجملا ةسردملاب اسردم ادهزتم اهيقف ةيعفاشلا نايعأ نم ناكو

 دجم ىضاقلا هلعي اهيلوو هيي ىعفاشلا مامإلا حيرضل

 عنتماف قشمد ءاضقل نيع ناكو «ةيرهاظلا رظان ....... نيدلا

 .هدلاو ىلع تعمسو راطعلا ديشرلا نع اًئيش ىور «نطولا لجأل

 نيدلا زع مامإلا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نماث تبسلا موي يفو

 ثيدحلا عمسي ناكو ””يخوجلا يلع نب ميهاربإ نب ميحرلادبع ربجملا
 .ةرهاقلاب ةعامجلا عم

 نيدلا سمش يضاقلا نب نسح نيدلا ردب يفوت مويلا اذه يفو

 نم نفدو ؟؟””يسدقملا دحاولا دبع نب ميهاربإ دامعلا خيشلا نب دمحم
 .هدلاو دنع دغلا

 مجن ردصلا يفوت ىلوألا ىدامحح رشع يداح ءاثالثلا موي يفو

 بحاصلا نب فسوي نيدلا جات نب دمحأ نيدلا ملع نب فسوي نيدلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (54)
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 ه4: دس

 ركش نب قلاخلا دبع نب نيسحلا نب يلع نب هللادبع نيدلا يفص

 .ةرهاقلاب هدلج ةسردمب اسردم ناكو ''”ىكلاملا

 باهش يضاقلا يفوت ىلوألا ىدامح رشع سداس دحألا ةليل يفو

 نم هنأ ركذو ةفارقلاب دغلا نم نفدو ؟'”ةدابع نب ىلع نب دمحأ نيدلا

 .ةريبك ةناكم هدنع هلو ناطلسلا ليكو ناكو هيكل ةدابع نب دعس دلو

 نيدلا سمش ةرهاقلاب يفوت ىلوألا ىدامح نم رشع عساتلا يفو

 هموي نم نفدو ظعاولا (””ينميلا يرافظلا دامح نب رمع نب دمحم

 نميلا يبأ دجسمب ظعوو قشمدب ةدم اندنع ماقأ ناكو رصنلا باب جراخ

 .جولب الاب كلذل رهتشاف ركسلا جولبأ اهنأك ةمامعب ممعتي ناكو

 يضاقلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا دحألا ةليل يفو

 نباب فورعملا فسوي نب ميظعلا دبع هيجولا نب ركب وبأ نيدلا نيمأ
 رظن ةدم يلو ناكو ةفارقلاب دغلا نم نفدو ةرهاقلاب ؟؟”ىقاقرلا

 ديعس هاقناخي '””يفوصلا يكبلعبلا نيدلا رون مويب هدعب يفوتو

 .ةيفوصلا دنع اروهشم ناكو ءادعسلا

 ءالع يفوت ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا ةركب يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا  558/5)59١؟١(.

 :ةنماكلا رردلا (؟) 7١١/١ )087( .

 )"( :ةنماكلا رردلا 5/ ٠١5 )5880( .

 )( :ةنماكلا رردلا 5535/1١ )١197( .

 ) )0.هتمجرت ىلع رثعأ مل
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 دمدسل 6

 نب بوقعي نب دمحأ نب بوقعي نيدلا فرش خيشلا نب يلع نيدلا
 باب ةربقم رخاوأب ةالصلا دعب هموي نم نفدو ةرهاقلاب ("”ينوباصلا
 .ةرهاقلاو قشمدب ريثكلا عمسو ةنس نيثالث نبا اباش ناكو رصنلا

 نب يلع نب دمحم خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج خلس دحألا ةليل يفو
 خيشلا بحاص يفوصلا هم دةدمادماعاث فورعملا ("”يروباسينلا نسح

 . ةرهاقلاب ىكيألا نيدلا سمش

 يف لالدلا ....... نب ردبلا تام ىلوألا ىدامح لوأ يفو

 دامعلا نب دمحم نيدلا نيمأ فيرشلا هيف تامو "”قشمدب كالمألا
 ةدلاو ©”يسنالقلا نبا نيدلا ديؤم تنب ةمطاف تتامو ,'؟”يواديصلا
 .ىلوألا ىدامح نم نيرشعلا ةليل يف نيدلا لامح ردصلا

 نب روصنم ىلوألا ىدامج نم نيرشعلا سيمخلا موي يف لصوو
 ماقأو مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةيوبنلا ةنيدملا بحاص زامح

 ةرهاقلا نم ىلوألا ىدامج يف لصوو «ةنيدملا ىلا هجوتو اموي نيرشع

 . ىسيع نب انهم ريمألا

 قفز 03 57 . .

 )١( :ةنماكلا رردلا 19/6 ):91( .
 ) )0هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )8.هتمجرت ىلع رثعأ مل

 ) )6هتمجرت ىلع رثعأ مل .
 ) )1.هتمجرت ىلع رثعأ مل
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 وهو سس

 .ةرهاقلاب هتافو تناكو هتعانص ىف اروهشم ناكو

 قجق نيدلا فيس ريبكلا ريمألا يفوت ىلوألا ىدامج رخآ يفو

 ةرخآلا ىدامج يناث نينثإلا موي رحس نفدو بلح رهاظب 2"”يروصنملا

 مادقإلاو ةعاجشلاب افورعم اريبك اريمأ ناكو اهيلإ لمحو بلحبب هتبرتب

 ةدم مهدنع ماقأو راتتلا دالب ىلا هجوتو ةدم قشمدب ةنطلسلل ابئان يلوو

 لقن مث ةدم هب ماقأو كبوشلا يطعأو مهنع لصفناو قشمد مهعم مدق مث

 .اهب ةنطلسلا بئان وهو تامو بلح ىلا مث ةامح ىلا

 كا
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 »* ةئثام عبسو رشع ةنس - ةرخآلا ىدامج *

 موي ةيئاردابلا ءاهقف دحأ ©”يليجلا نيدلا حالص هيقفلا يفوتو

 ةليوط ةدم هل ناكو ريغصلا بابب نفدو ةرخآلا ىدامج عبار ءاعبرألا

 نيتنثا عابو ةدحاو فقو تارم ثالث زيجولا حرش بتكو ةيئاردابلاب

 .احلاص الجر ناكو نيتجح امهب جحو

 ىلا يسنالقلا نبا نيدلا زع ردصلا رفاس ةرخآلا ىدامح عبار يفو

 انالومل يلوو بلحب تام ريمأ «ىعاجشلا ةكرت ىلع طايتحإلل بلح

 ةليل قشمد كدنج نم (””يرادنزخلا نيجال نيدلا ماسح يفوتو

 اديج الجر ناكو ريغصلا بابب نفدو ةرخآلا ىدامج رشع يداح ءاعبرألا

 نيدلا ءالع نيوخألا دلاو وهو ةيرورسلا ةسردملا بردب انكاس اريخ

 .ليلخ نيدلا حالصو يلع

 نب دمحأ سابعلا وبأ ديجملا يرقملا هيقفلا حلاصلا خيشلا يفوتو

 ىدامج رشع عباس ءاثالثلا ةليل "”يلبنحلا يلصوملا هللادبع نب ىسوم

 الجر ناكو نيتسلا زواج ناكو نويساق حفسب دغلا نم نفدو ةرخآلا

 .دادغبب نيسحلا يبأ نب دمصلادبع خيشلا ىلع أرق ةءارقلا نسح اديج

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . (816) 55/١" :ةنماكلا رردلا (”)
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 هةر حح٠ح

 رفظملا كلملا نب ىلع نب ليعامسإ نيدلا دامع ريمألا رفاسو

 يف بويأ نب هاشنهاش نب رمع نيدلا يقت دمحم روصنملا نب دومحم

 عيقوتب اهرمأ ايلوتم ةامح ىلا ةرخآلا ىدامج رشع نماث ءاعبرألا ةليل

 هجوتلاب رمدنسأ ريمألل مسرو رمدنسأ نيدلا فيس نع اضوع ناطلسلا

 نيدلا لامج ريمألل مسرو قجق نيدلا فيس ريمألا نع اضوع بلح ىلا

 ىلا امهنم لك هجوتف اهل ابئان سلبارط ىلا دخرص نم نايتإلاب مرفألا
 . هتيالو

 يقت هيقفلا يضاقلا يفوت ةرخآلا ىدامج سماخ سيمخلا ةليل يفو
 دحاولا دبع نب دمحم نيدلا سمش خيشلا نب ينغلادبع نيدلا

 اسردم ناكو رصم ةفارقب هدلاو دنع دغلا نم نفدو ''”يسدقملا

 اهيسردم يف نيعتم وهو ةليضف هدنعو ةرهاقلاب ةيروصنملا ةسردملاب

 .ةرهاقلاب ةيرصانلا ةسردملاب هتعاقب هتافو تناكو

 ىتسحلا........ ىبأ نب بلاط ىبأ نب ىلع نيدلا ءالع فيرشلا

 باب جراخ هتبرتب نفدو "'”ناولع فيرشلاب فورعملا راطعلاا .....

 نم عمسو رشع ينثإلا خياشملا نع ملسم حيحص يوري ناكو رصنلا

 نبا نم عمسو يروباسينلا 20 0 0 3 نب لمحم ...... همأل هدذج

 ةعبرألا خياشملا نم يراصنألا ءزج عمسو ةملسم

 نب ميهاربإ نب دمحم نب ينغلادبع : رجح نبا هأمسو 1150 : ةنماكلا رردلا )١(

 . . يلبنحلا دامعلا نب نيدلا سمش يضاقلا دحاولادبع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)
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 : نيثالثو ىدحإ ةنس دادغب نم تازاجإ هلو ثكثدحو......6 نيعبرألاو

 ةبزور نباو ينملا نباو قازرلا دبع نب ميعنو يبعيطقلا نبا نم ةزاجإ

 هزاجأو ةعامجو هت ام مثال نب ةرهزو يبرحلا لامكلا نب ركب وبأو

 قشمد نمو يوارفصلا نباو 00 ةيحد نب باطخلا يبأ رصمب

 .مركمو حابص نباو يلبرألا رخفلاو ..... نباو يزاريشلا نبا

 يفوت ةرخآلا ىدامحح نم نيرشعلاو سماخلا ءاعبرألا موي يفو

 يبأ نب حلاص نيدلا يقت نب ناميلس نيدلا زع خيشلا اهبيطخ سلبانب

 يرهزلا يشرقلا هلل ديبع نب رفعج نب يلع نب ميهاربإ نب ىيحي مهفلا
 ارارم اهتلخد ةليوط ةدم نم اهب ابيطخ ناكو هلهأ دنع نفدو ''”ىسلبانلا

 ةباطخلا تيب نم وهو عضاوتو قلخ نسح هدنع ناكو اهب بيطخلا وهو
 . فيرشلا سدقلاب ةرخصلا مامإ هدلاو ناكو اهم

 نيا باهش يفوت ةرخآلا ىدامج رشع ثلاث ةعمجلا ةليل | ين

 اراب رذلا ل هيأ ع ب ةيرمتوكنملا ةسردملاب نيدلا تف مامإلا

 . ةئمتسو نينامث ةنس نابعش فصتنم هدلومو

 دعب '"'”رالس نيدلا فيس ريمألا ةدلاو تيفوت اذه ةعمجلا موي يفو

 دمحم نيدلا رصان ريمألا ىفوت ةرخآلا ىدامج نم نماثلا ةليل يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (©)



 يلازربلا تايفو ١

 رايدلاب ةنطلسلا بئان رادنج ريمأ ؟'”رمتكب نيدلا فيس ريمألا نبا

 . ةفارقلاب نفدو ةيرصملا

 نب رضخ ريمألا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو

 ةيرفظملا ةبرتلاب نفدو شبكلاب "”نينمؤملا ريمأ هللاب يفكتسملا مامإلا
 .دهعلا يلو ناكو ١ هيك ةسيفن ةديسلا راوج

 يضاقلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا دحألا ةركب يفو

 دمحم نيدلا يقت ةاضقلا يضاق نب فيطللا دبع تاكربلا وبأ نيدلا ردب

 دنع هموي نم نفدو ةرهاقلاب " ”يعفاشلا يومحلا نيزر نب نيسحلا نبا

 ناكو بجر رشع نماث ةعمجلا موي قشمدب هيلع انيلصو ةفارقلاب هدلاو
 اردصو اريبك اهيقف ناكو ةئمتسو نيعبرأو عست ةنس قشمدب هدلوم

 يف هنع بانو ىتفأو ةنس نيرشع نبا وهو هدلاول ةداعإلا ىلوت ءاسيئر

 هدلاو ةايح يف ةيرصملا ركاسعلا ءاضق يلوو بويلقو ةرهاقلاب مكحلا

 ةسردملاب سردو ةنس نيثالث نم رثكأ هتوم نيح ىلا كلذ ىلع رمتساو

 ناكو رهزألا عماجلاب بطخو ةيفرشألاو ةيفيسلا ةسردملاو ةيرهاظلا

 ثيدحلا ىورو لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا نم سوردلا ركذي

 هل ناكو ةرهاقلاو قشمدب ةعامج نم عمسو ةفارقلا بيطخ نب نامثع نع
 ةاضقلا يضاق ركسعلا ءاضق يف هضوع يلوو ةياورلاو ثيدحلاب ءانتعا

 .ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا يضاق ىلا افاضم يعرذألا نيدلا لامج

 . )١559( 86/7” :ةنماكلا رردلا (؟)

 . (208) 5١9/7 :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 5٠9 )١0٠١( /؟ :ةنماكلا رردلا (*)



 يلازربلا تايفو
 مدس ٠0١

 سمش يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا دحألا ةليل يفو

 موي نفدو ةرهاقلاب ''”رعاشلا ميكحلا يلصوملا لايناد نب دمحم نيدلا
 .دحألا

 يلع نيدلا نيز خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ حلاصلا خيشلا يفوتو

 '"”يوجعلاب فورعملا يبلحلا مث ينارحلا حتفلا يبأ نب هللادبع نبا

 نبا نع ىور «كلذ نم ابيرق وأ ةرخآلا ىدامج رخآ يف اهرهاظب ةرهاقلاب

 ىلا داعو ليلقب هتافو لبق قشمدب ثدحو امهريغو ليلخ نباو ةحاور

 نيعبرأ ةنس ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا يف هدلومو كانه تامف ةرهاقلا

 .قشمدو ةرهاقلاب هيلع تأرق «بلحب ةئمتسو

 نب نمحرلادبع نيدلا نيز يفوت ةرخآلا ىدامج نم موي لوأ يفو
 دشمب هدلاو فورعملا "”نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم نيدلا رصان

 نباب فرعيو ةبيقعلا ىلا لقتنا مث ةيحاورلا دنع نكسي ايدنج ناكو ةاكزلا

 . ساوقلا

 محلا يف ؟؟”هيغن نيدلا فيس ريمألا تام ةرخآلا ىدامج يفو

 .امايأ هربق ىلع سرحلا يقبو ريغصلا بابب نفدو قشمد ةعلقب

 نب دمحم نيدلا سمش تام ةرخآلا ىدامج خلس نينثإلا موي يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا 578/7 )١١55( :ةرهازلا موجنلا 9/١6١ :بهذلا تارذش 8/5١٠

 ه ال١١ ةنس يف هتافو دامعلا نبا ركذو .

 . )5١8( 594/5 :ةنماكلا رردلا (5)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (9

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 حج ١١

 . قرد 03 هلع

 اهقفتم ةريسلا روكشم اريخ احلاص ناكو ةزملاب ........ ىضاق

 .نيعبرألا ءانبأ نم ناكو هدلاوو وه هيبنتلاب
 د د

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 تسييس ْ) ة 7“

 »+« ةئمعبسو رثع ةئنس - درفلا بحجر رهش *

 يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت بجر ثلاث سيمخلا موي يفو

 '""يصمحلا هللادبع نب يلع يبأ نب ميهاربإ نب نامثع ورمع وبأ
 رهشلا عبار ةعمجلا موي هتزانج تجرخأو رصعلا لبق .... ناخب

 نويساق لبج حفسب نفدو ةعمجلا بيقع هيلع يلصف ةالصلا لبق عماجلاب

 .هتوم نيح ىلا هلايعب امئاق ةوالتلا ريثك احلاص الجر ناكو قشمد رهاظ

 نع يراخبلا حيحص نم يناثلا فصنلا ىور ريخلا رهاظ هجولا شوشب

 ءايض ظفاحلا نع ءازجألا نم ةحلاص ةلمج ىورو روضحلاب يديبزلا

 بردب دجسسم هلو ريبكلا عبسلا روضح ىلع ابظاوم ناكو يسدقملا نيدلا

 اضيأ ةيرماسلاب ررق هرمع رخآ يفو ةكايحلا ةعنص لمعيو هب مؤي نييشرقلا

 .ةئمتسو نيرشعو عبس وأ نيرشعو تس ةنس ابيرقت هدلومو

 مهو بايغ ةثالث ىلع قشمدب يلص بجر عبار ةعمجلا موي يفو
 نيدلا زعو يقاقرلا نب نيدلا نيمأ بحاصلاو نيكسم نب نيدلازع خيشلا

 دقو ِهِكَي هللا لوسر انديس مرحب نذؤملا يرازبألا نب هللا رصن نب دمحم

 .ةنسلا هذه يف مهتافو ركذ مدقت

 هب فيطو ةعلقلا نم لمحملا جرخأ بجر سماخ تبسلا موي يفو
 ةداعلا ترج امك سانلا نايعأو ريزولاو بيطخلاو ةاضقلاو دلبلا لوح

 .كلذب ءابرغلاو جاجحلا حرفو

 )١( 50ه /” :ةنماكلا رردلا )7658( .



 يلازربلا تايفو
 رتجججج ١

 يفوت بجر نم سداسلا ءاشعلاو برغملا نيب دحألا ةليل يفو

 نب روصنم نب دمحم نب فسوي جاجحلا وبأ ثدحملا حلاصلا خيشلا

 رهاظ ةمالسلا باب جراخ ؟'”ءارفلا يريفكلا يرماعلا يلالهلا نادمغ

 ناكو ةرفاعجلا ةبرت دنع نويساق لبج حفسب دحألا موي نفدو قشمد

 ىلع سانلا ىلع ثيدحلا أرقيو ةنسلا لهأ بحي اريخ احلاص الجر

 بتك هلو تايبأ تيبب ِهلُك مدآ دجسمب يلصيو قشمد عماجب يسرك
 راطعلا ديشرلا نم رصمب عمسو مئادلادبع نبا نم هتءارقب عمسو ءازجأو

 هفيناصت ضعب هنم عمسو يتشدلا دومحم خيشلا بحصو امهنع ثدحو

 هدلومو ريخ ىلع تامو نيرهش ةيلكلاب عطقناو ةنس وحن نطبلاب ضرمو

 .ةئمتسو نيثالثو سمخ ةنس ابيرقت

 سمش نب دمحم نيدلا زع بجر لوأ يف قشمد ىلا لصوو
 مايأ ةثالثب هدعب لصوو ةلبانحلا بارحم ةمامإب عيقوت هعمو اجنملا نيدلا
 ةسردملاب عيقوت هعمو ينارحلا حيجن نب نيدلا دعس نب نيدلا فرش

 هايلوت ام ارشابو ةلبانحلا بارحمب ءاثالثلا موي ةقلحبو لبجلاب ةيبحاصلا
 دلو داع مث هعمج ىلصي اجنملا نبا يقبو بجر نماث ءاثالثلا موي يف

 نيناكملا سيردت يف نيدلا دعس نبا رمتساو ظفاحلا نب نيدلا باهش

 ىلا كانه نم هجوتو مهعم رفاسف جاجحلا هجوت تقو ىلا نيروكذملا

 .هالوت ناك نم هيلإ عجرو سيردتلا نع لصفناو ةيرصملا رايدلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ها_ مه

 يسابعلا لكوتملا نب دمحم نب ليعامسا نب دمحم نب ليعامسا ءادفلا
 يف هدلومو نويساق لبج حفسب رهظلا دعب هموي نم نفدو ''”يدادغبلا

 يبأ نبا نع انل قور «دادغبب ةئمتسو نيثالثو ثالث ةئس لوألا عيبر

 هلو ءارمألا ىلع لخدي اخيش ناكو قشمدو ةرهاقلاب ثدحو رسبيلا

 خيشلا ىلع قشمد عماجب انيلص بجر رشع نماث ةعمجلا موي يفو

 حالصلاب روهشملا "”يكبلعبلا يوارعشلا نسحلا يبأ كرابملا حلاصلا

 حلاصلا خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو يداحلا نينثإلا موي يفو

 ناكو ريغصلا بابب راهنلا رخآ نفدو ةداربلا دنع نقلملا " ”يدادغبلا مث

 ضعبو ةيبطاشلاو ريسيتلا ظفح ءادألا نسح ديوجتلاب افراع الضاف ائرقم

 ش . عنقملا

 نيدلا فيس ريبكلا ريمألا يفوت بجر يناث ءاعبرألا ةليل يفو
 كلذ دعب نفدو ةرهاقلا ةعلقب '*”يفرشألا يروصنملا هللادبع نب يغلرب

 . ةيئيسحلاب

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . (/ 8 ا : يبهذلا خويش مجعم 6

 : ةرهازلا موجنلا هالا١ بجر ىف هتافو رجح نبا ركذو 0 ءالاإ/ا : ةنماكلا رردلا (؟)

6/89 . 



 يلازربلا تايفو
 حج ١د ١١

 نيدلا رون نب دمحم نيدلا ردص يفوت بجر نم نماثلا رحس يفو

 + ما 1 1 (0) + اء .
 ةرهاقلاب شويجلا ريمأ ةقيوسب يشوشلا نب رمع نب رصن نب يلع

 .هدلاو ناك كلذكو مكحلا باتك دحأ ناكو «ةفارقلاب هموي نم نفدو

 دهازلا خيشلا نب هللادبع نيدلا يقت يفوت بجر نم نماثلا ةيشع يفو

 دومحم نب دمحأ نب دمحم نيدلا نيز انخيش نب ميهاربا نيدلا لالج

 عراشلا رخاوأ يف ءاعبرألا موي نفدو هدلاو ةيوازب ”"”يسنالقلا نب يليقعلا

 . يراخبلا نبا ىلع ةخيشملا انعم عمس «رادقدنبلا ةبرت راوج

 نب يلع نيدلا ءالع كلملا يفوت بجر يداح ةعمجلا ةليل يفو

 كلملا ناطلسلا نب دمحم نيدلا رصان رصانلا كلملا ناطلسلا انالوم

 دغلا نم نفدو لبجلا ةعلقب "”يحلاصلا نووالق نيدلا فيس روصنملا

 .هتسردمب هدلاو ةبرتب ةالصلا دعب

 نب نمحرلادبع نب زيزعلا دبع نب نيدلا دامع بيطخلا نب نمحرلادبع

 .ةفارقلاب تبسلا موي نفدو '*””يركبلا

 يبأ نب دومحم نب نيسح نيدلا فرش يفوت اذه ةعمجلا موي يفو

 ةفرع نبا ءزج عمس «ةيردنكسإلاب '"”يتيركتلا يعبرلا كيوكلا نب حتفلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . (5579) ١1١6/7 :ةنماكلا رردلا (")

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 هدسسل ٠617

 نيبئاغ اناكو مايأ ةعستب هدعب هتجوز تيفوتو فيطللادبع بيجنلا ىلع

 نم ريخألا رشعلا يف ةرهاقلا ىلا الصوو نينس عست ةدم نم ندع يف

 .ةيردنكسإلا ىلا ارفاسو رهش ةدم اماقأف رخآلا عيبر

 يراصنألا باهولا دبع نب نسحلا يبأ نب نامثع نيدلا يفص خيشلا
 ةاضقلا يضاق وخأ وهو ةيردنكسإلاب رجاتلا ''"”يريرحلا نباب فورعملا

 . ىفنحلا نيدلا سمش

 ةمالعلا مامإلا خيشلا يفوت بجر نم رشع نماثلا ةعمجلا ةليل يفو

 نم ةفارقلاب نفدو رصمب '"”ىعفاشلا ةعفرلا نبا دمحم نب دمحأ نيدلا مجن
 .ىوتفلا يف انقتم ناكو طيسولاو ريسيتلا حرش هقفلا يف امامإ ناكو دغلا

 نيدلا لامج ريمألا يفوت بجر نم رشع عساتلا تبسلا ةليل يفو
 نم نفدو عراشلاب هرادب "”يلصوملا ملع ريمأ عبسلا لاتقب فرع شوقأ
 . ةفارقلاب هتبرتب دغلا

 دمحأ نيدلا باهش انخيش نب نامثع نيدلا فرش تام بجر يفو
 تيب نم وهو قشمدب *”يداهلا نب ميركلا دبع نب دمحم نب نامثع نبا هع (92 0

 .ىخوجلا نب دمحأ نيدلا ردب ومح ناكو ةنامأو ةلادع

 داك داع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . :5١/4 بهذلا تارذش (ا/') 585/١ :ةنماكلا رردلا (0)

 . ١675/9 :ةرهازلا موجنلا (9)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو

 + ةئمعبسو رشع ةنس - كرابملا نابعش *

 زع دباعلا دهازلا ريبكلا خيشلا يفوت نابعش عبار تبسلا موي يفو
 هيلع يلصو نويساق حفسب 2'”يدادغبلا يناغمادلا نباب فورعملا نيدلا

 يف مدخي ابتاك ناكو «نييركبلا ةبرتب نفدو ةيحلاصلا عماجب رهظلا

 قشمد مدقو ةدابعلاو مايصلا مزالو دهزتو دادغبب عطقنا هنأ مث لامعألا

 ةقيرط ىلع تام نأ ىلا كلذ ىلع لزي ملو ةدم سدقملا تيبب ماقأو

 . ةليمج

 نب دمحأ نيدلا لالج يضاقلا يفوت روكذملا تبسلا موي يفو

 نفدو ارعشلاو نج تيب يضاق "”يناسيبلا روصنم نب رصن نب روصنم

 يضاق يناسيبلا نيدلا مجن يضاقلا يخأ نبا وهو ريغصلا باب رباقمب

 .قشمدب مكحلا بئانو بلح

 ثيدحلا رادب ةخيشملا يناكلمزلا نبا نيدلا لامك خيشلا يلوو

 نع اضوع نابعش رشع سداس سيمخلا موي اهب رشابو قشمدب ةيفرشألا
 ملو ثيدحلاو ريسفتلا نم ةريثك دئاوفو ةنسح اسورد ركذو ليكولا نبا

 يف يشيرشلا نب نيدلا لامك خيشلا هدعب اهرشابو رهش فصن اهب رقتسي
 .ناضمر ثلاث دحألا موي

 نابعش نم نيرشعلاو عباسلا نينثإلا موي شيوشت قشمدب لصحو

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 . هتحرت ىلع رثعأ مل (0



 يلازربلا تايفو
 دنس 4

 كسمو رالس نيدلا فيس ريمألا بئان رمتكب نيدلا فيس بره ببسب
 يلاولاو بجاحلا دلبلا يف رادو نجسلا ىلا اولمحو ةريبك ةعامج

 نأ ىلا ةليلو اموي كلذ ىلع رمألا لزي ملو دلبلا باوبأ ضعب تقلغو
 .هناملغ ضعب راد يف ........ دجو

 رقنس ارق نيدلا فيس ريمألا ةنطلسلا بئان مسر نابعش رهش يفو

 يناثلا نكرلا رخآ ىلا تلصحف قشمد عماجب ةباطخلا ةروصقم عيسوتب
 نذأ مث امايأ عماجلا لوخد نم زئانجلا تعنمو نينذؤملا ةلس ترخأو

 . مهل
 رواجملا 2""لامجلاب فورعملا يلع خيشلا يفوت نابعش يفو

 مالسلا امهيلع ايركز نب ىيحي سأر دنع ةباحصلا بارحم ةلابق عماجلاب

 .اكرابم الجر ناكو ريغصلا ناتسرملاب هتوم ناكو

 دنع هلع د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 حط .١١

 »+ ةئمعبسو رشثع ةنس - مظعملا ناضمر رهش +

 رخف نب ليلخ نيدلا فيس تام مظعملا ناضمر رهش لهتسم يفو

 اباش ناكو نالسر خيشلا ةبرت ةلابق نفدو '”نويهص بحاص نب نيدلا

 - مورلا ةعلقب ناك - بئانلا سايإ نيدلا رخف ريبكلا ريمألا لصوو
 ريمألا نع اضوع دشلا ايلوتم ناضمر رهش سماخ ءاثالثلا موي قشمد ىلا

 نم هلاصفنا دعب اهب اريمأ ناكو ةامح نم هلوصو ناكو اغبتك نيدلا نيز

 بئان عم ةروصقملا يف ةعلخلاب ةعمجلا ىلصو هيلع علخو مورلا ةعلق

 . ةنطلسلا

 تباث حلاصلا خيشلا تام ناضمر رهش عباس سيمخلا موي يفو

 هل ناكو ريغصلا ناتسراملاب ....... عماجلاب رواجملا '"”ريقفلا

 ابظاوم ناكو ريغصلا باب ىلا رفاو عمج هتزانج رضح «.نسح دهشم

 .سانلاب لاغتشالا ليلق ركذلاو ةوالتلاو مايصلا ىلع

 كلملا قشمد نم رفاس ناضمر رهش عسات ةعمجلا موي يفو

 ةامح ىلا ليعامسا حلاصلا نب ديعسلا كلملا نب نيدلا رصان لماكلا

 .قشمد ىلا ديعأ مث ارهشا اهب ماقأف ناطلسلا روشنمب اهب اريمأ

 يفوت ناضمر رهش نم رشع سداسلا ليللا رخآ تبسلا ةليل يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمحرث ىلع رثعأ مل )0



 يلازربلا تايفو
 مسح 115

 نب ميهاربا نب ركب يبأ نب قاحسا لضفلا وبأ نيدلا لامك دنسملا خيشلا

 ("”يفنحلا يبلحلا يدسألا ساحنلا ملاس نب قراط نب هللا ةبه

 نفدو قشمد عماجب تبسلا رهظ هيلع يلصو قشمدب ةيجيلقلا ةسردملاب

 ناكو ريثكلاب ثدحو ريثكلا عمس عامسلا ريثك ناكو ريغصلا باب رباقمب

 وحن هيلع هعامس نم دجوو ليلخ نب فسوي ىلع هعامس مظعم

 يناربطلل ريغصلاو ريبكلا مجعملا لثم تادلجملا ىوس ءزج ةئامعبرألا

 عمسو اهتياورب درفتو لصوملا بيطخ ةخيشم يوحنلا شيعي قفوملا
 نم ةعامجو ةريمق نبا نمو :ءازجأ ةدعو ىلماحملل ءاعدلا ةحاور نبا نم

 بلطو بلحب ةئمتسو نيرشعو نامث ةنس ابيرقت هدلومو «نييبلحلا
 بلح تذخأ امل قشمد ىلا رضحو هطخب خسنو هسفنب ثيدحلا

 نيساحنلا قوسب ناكد هلو سرادملاب اهيقف قشمدب ماقأو راتتلا اهلخدو

 ةنجلا ةفصو يناربطلل امهالك ءاعدلا باتكو ريغصلا مجعملاو لصوملا

 كلام نع بعصم يبأ ةياور أطوملاو يرقملا نبا مجعمو ميعن يبأل

 .اعزج نيسمخو ةئام نم اوحنو

 خيشلا يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا موي يفو
 ىبأ نب روصنم نب تاداعسلا ىبأ نب هللادبع ركب وبأ نيدلا مجن

 دلوملا "”يرصبابلا لصألا يرابنألا يلع نب دمحم نب تاداعسلا

 )١( :ةنماكلا رردلا 8057/1١ ) )884:بهذلا تارذش 4/5١ .



 يلازربلا تايفو
 ١١١ سس

 دادغبب ةيرصنتسملاب ثيدحلا عمس ءروصنملا عماج بيطخ يرقملا

 زورمب نبا نم ثيدحلا عمس ءروصنملا عماج ةربقمب هموي نم نفدو

 يناتسراملا فسوي نب دمحأو قيلعلا نب زعألاو يمامحلا بجنألاو

 نيرشعو نامث ةنس نم ةرخآلا وأ ىلوألا ىدامج يف هدلومو «مهريغو

 دمحأ ىلع ةطب نبال ةريغصلا ةنابإلا هتاعومسم نمو دادغبب ةئمتسو

 نع قيلعلا نبا ىلع يبنعقلا أطومو ساحللا نبا نم هعامسب يناتسراملا

 نم ثلاثلا ءزجلاو هلوأ نم ريسي توفب ديمح نب دبع دنسمو ةدهش

 .زورهب نبا ىلع يراصنألل مالكلا مذ باتك

 اهيضاق كبلعبب يفوت ناضمر رهش نم نيرشعو سماخلا يفو
 نب فسوي نساحملا وبأ نيدلا ءالع يضاقلا يتفملا مامإلا هيقفلا خيشلا

 جرفم نب نسحلا نب دعس نب فسوي نب هللادبع يبأ نيدلا لامج خيشلا

 ةربقمب ءاثالثلا موي نفدو ''”يعفاشلا يقشمدلا لصألا يسلبانلا راكب نب

 ةدم ماقأ الضاف اهيقف ناكو .... . بابي ينينويلا نيدلا فرش خيشلا

 اهب داعأ مث هب شيعتيو ءاهقفلا يرقي ناكو ةيناربلا ةيماشلاب امامإ ةليوط
 ءاضق يلوف هتيافكب موقي ام هل نكي ملو اهريغ سرادمو ىرخأ ةدم ةدم

 رمتساو كبلعب ىلا ديعأ مث ةدم سلبان يلوو اهنم لصفنا مث

 دجملاو يسرملا فرشلا نع ثيدحلا ىور ءاهب تام نأ 71

 هعامس ناكو مئادلا دبع نباو يراصنألا خويشلا خيشو ينيارفسإلا

 . يسلبانلا دلاخ نيدلا نيز خيشلا همع ةدافإب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 ١ يلازربلا تايفو

 خيشلا زيربت ةنيدمب يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلاو عبارلا يفو
 كانه نفدو ''"يزاريشلا دوعسم نب دومحم نيدلا بطق ةمالعلا مامإلا

 يلوو تافنصم هلو مولعلا يف الضاف ناكو ةنس نينامث رمعلا نم غلبو

 تاقالطإ هل ناكو هدالب يف باون هل ناكو هرشابي ملو ةدم مورلا ءاضق

 نينامث ةنسلا يف براقي ام مهريغو ءارمألاو راتتلا كولم ىلع راردإو

 مالسلا دبع نب يلع نيدلا نيز هتزانج رمأ يلو تام املو «مهرد فلأ

 مهرد فلأ رشع ينثإ ةبرتلاو ةزانجلا ىلع قفنأو زيربتب راجتلا ريبك
 هاجلا هلو سانلا جئاوحل ايضاق ادصتقم ناكو ةزانجلا ببسب دلبلا قلغو

 نم نيرشعلا يف قشمد ىلا ربخلا لصوو .رفاولا لاملاو ضيرعلا

 رمتكب نيدلا فيس ريمألل ةيرصملا رايدلاب ةرازولا ةيلوتب ناضمر

 .يليلخلا نبا نع اضوع ذئموي ةزغ بئان بجاحلا

 دلك دج دع

 )١( ال /؟ :ةبهش ىضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط (4784) 7784/8 :ةنماكلا رردلا )577(
 :ةرهازلا موجنلا 4/١8١ .



 يلازربلا تايفو
 ١ضؤذ و حجج

 + ةئمعبسو رشع ةنس - لاوش *

 نيدلا يبيحم يضاقلا يفوت رطفلا ديع موي وهو دحألا موي يفو

 كه 3 2000 2 .٠

 ةيشيببارشلا ةسردملاب *'"”يكلاملا يواوزلا قيتع نب حلاص نب ىيحي

 ةربقمب نفدو رهظلا بيقع هيلع يلصو عماجلا ىلا لمحو قشمدب

 هل يدون نأ دعب نابذلا دجسم نم برقلاب نادبع نبا نيدلا نيز فيرشلا
 بان الضاف اهيقف ناكو ديعلا ةالصل نوعمتجم سانلاو ىلصملاو عماجلاب

 . تام نأ ىلا رمتساو هداعأ مث هلزع مث قشمدب ةدم يكلاملا يضاقلا نع

 وبأ يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت لاوش سماخ سيمخلا ةليل يفو

 يسدقملا يواندنملا دومحم نب ىيحي نب ميركلادبع دمحم

 ملعي احلاص الجر ناكو كانه نفدو نويساق لبج حفسب "”يحلاصلا

 نع ثيدحلا ىور ريخلاو نيدلاب افوصوم ةليوط ةدم نم طخلاو نارقلا

 ةنسلا هذه يف ناكو ةعامج نم عمسو ادرم بيطخ ليعامسإ نب دمحم

 . ىرتكاو جحلل أيبت دق

 مهريمأو لاوش عسات نينثإلا موي قشمد نم يماشلا بكرلا جرخو

 ةأضقلا يضاق يضاقلاو ةبونلا سأر يروصنملا اغبتك نيدلا نيز ريمألا

 دمحم ينباو مهعم انأ تهجوتو «ليلخلا يضاق نب نيدلا نيز بلحب

 )١( :ةنماكلا رردلا 595/4 )1167( .
 ) )0هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 تس © ١)

 فيفع دهازلا لضافلا ميكحلا يفوت لاوش رشاع ءاثالثلا ةليل يفو

 حفسب ءاثالثلا موي نفدو "'”ءارفلا يقشمدلا نارمع نب يلع نب رمع نيدلا

 نبا ربق دنع ساحنلا مامح يحاون راوخدلا ةبرت نم برقلاب نويساق لبج
 ةليوط ةدم يبرغملا دوه نبا بحصو القاع الضاف ابيبط ناكو ءدوه
 . ضارمألا ريثك ناكو ةحيصف ةنسح هترابع تناكو نميلا هعم لخدو

 قشمدب ةينكرلا ةسردملاب هلحت نبا نيدلا ءالع ردصلا سردلا ركذو

 ينس نب نيدلا سمش دلو نع اضوع لاوش رشع يناث سيمخلا موي يف

 رجاتلا دمحم نيدلا رصان يفوت لاوش فصتنم دحألا ةليل يفو

 ريغصلا بابب دغلا نم نفدو عماجلا باب بناج ىلا "”ةدايزلا قوسب
 .فرعي ناك هبو بارسلا سمشلا ةيبرت ناكو

 لدعلا هيقفلا يفوت لاوش نم نيرشعلاو نماثلا تبسلا موي يفو

 فسوي .نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش يضاقلا نب بوقعي نيدلا فرش
 لبج حفسب داركألا نصح يضاق نيدلا لامك يضاقلا وخأ "”يفنحلا

 نويساق حفسب هموي نم نفدو مامحلا نم هجورخ بيقع ةأجف نويساق
 رشع نماث هدلومو ادرم بيطخ نع ىورو ةحكنألا داقع نم ناكو

 . ةئمتسو نيعبرأو عبس ةنس ةجحلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (6)



 يلازربلا تايفو
 ححح ١١5١

 نيدلا فرش يفوت رطفلا ديع موي رصعلا دعب دحألا موي يفو
 نيدلا نيز ردصلا نب ميهاربإ نيدلا لالج دهازلا خيشلا نب دومحم

 ةرهاقلا رهاظ هدلاو ةيوازب ©"يسنالقلا دومحم نب دمحأ نب دمحم

 نب ىلع نم عمس «عراشلاب ةيرادقدنبلا راوج مهتبرتب دغلا نم نفدو
 هدلاو ةماقإ امايأ قشمد ىلا ددرت انسح اباش ناكو هتخيشم يراخبلا

 امهنيب هلبق هيخأبو هب هدلاو بيصأو هيبأ لجأل سانلا همركأو ةرهاقلاب

 .اموي نينامث وحن

 وبأ نيدلا ميرك فراعلا خيشلا يفوت لاوش عباس تبسلا ةليل يفو

 ءادعسلا ديعس هاقناخب "”يربطلا يلمآلا نيسحلا نب ميركلا دبع مساقلا

 هيلع ماقو لزعو ةدم نم اهب خويشلا خيش ناكو دغلا نم نفدو ةرهاقلاب

 ءارمألاب ةفرعمو ةمه هل ناكو ديعأ مث رضاحم هقح يف اوتبثأو ةيفوصلا

 عبار ةعمجلا موي قشمدب هيلع يلصو ؛نوكسو ديرجتو عاطقنا هل مدقتو

 يلع نيدلا ءالع لضافلا ملاعلا مامإلا خيشلا هضوع يلوو ةدعقلا يذ

 .ةخيشملا رشابو هيلع علخو يعفاشلا يونوقلا ليعامسإ نب

 يفوت لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا راهنلا لوأ نينثإلا موي يفو

 حمسأ نب يلع نب يلع نسحلا وبأ دهازلا لضافلا مامإلا خيشلا

 (*”نوجللا ىلا ريسلا لاح يف ©النمب فورعملا يعفاشلا يبوقعيلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (58580) ”91/ /7 :ةنماكلا رردلا (؟)

 . 8" :4 :بهذلا تارذش )١40( 85/7 :ةنماكلا رردلا ()

 . ١9/0 )٠١998( :نادلبلا مجعم يف اهركذ يف يومحلا توقاي لصف :نوجللا (5)



 و يلارربلا تايفو

 يتلا ةبطسملا برقب نوجللاب راهنلا طسو روكذملا نينثإلا موي يف نفدو

 نيدلاو ةخيشملاب اروهشم الضاف الجر ناكو كركلا لمع نم كانه

 يذ رشع يداح ةعمجلا موي قشمد عماجب هيلع يلصو «ةليضفلاو
 ةنس يف غولبلا نود يبص وهو ؟'"ابوقعب نم راتتلا هرسأ ناكو «ةدعقلا

 خيشلا دنع ©"*راغلبب ماقأو كرتلا دالب لخدف ةئمتسو نيسمخو تس

 يريرحلا تاماقمو يوغبلل حيباصملا ظفحو يروكسهلا حلاص

 مث بتكلا نم اريثك هطخب بتكو كلذ ريغو يرشخمزلل لصفملاو

 ثيدحلا راد ةخيشم اهب يلوو ةدم "”ايسامأب ماقأو مورلا دالب ىلا لقتنا
 نأ ىلا اهب ماقأف ةئامتسلاو نينامثلا دعب قشمد مدقو اعطقنم ادهزتم ناكو

 .راجحلا بردب هلجأ هكردأ

 دنع دنع د

 رمنألا ةريثك ةنيدملاك ةريبك ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ابوقعب )١(
 . )51١9( ها"ال/١ :نيتاسبلاو

 . (3119) 015/١ :نادلبلا مجعم يف ليصفتلاب اهرمأ يومحلا توقاي لصف :راغلب (؟)
 . مويلا ايكرت يف يهو مورلا دالب نم :ايسامأ (")



 يلازربلا تايفو
 ١1١م حج

 خخ ةئمتسو رشع ةنس ةدعقلا وذ *

 نيدلا ديؤم سيئرلا نب ةزمح ىلعي وبأ نيدلازع بحاصلا سبلو

 قشمدب ةرازولا ةعلخ يسنالقلا نب يميمتلا ةزمح نب رفظملا نب دعسأ

 .دغلا نم رشابو ةدعقلا يذ ثلاث سيمخلا موي

 مجن حلاصلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم سماخلا تبسلا موي يفو

 رهظلا هيلع يلصو ريبكلا قوسلاب ''”ينابسحلا رقشألا باهولادبع نيدلا

 . ةدوهشم ةزانج هل تناكو نويساق حفسب نفدو قشمد عماجب

 ميهاربإ نيدلا نيمأ ىفوت ةدعقلا ىذ رشع ىداح ةعمجلا ةليل يفو

 نم نفدو '”ناطقلاب هدلاو فورعملا دمحأ نب نمحرلادبع جاتلا نبا

 .نويساق حفسب دغلا

 فيرشلا سلج ةدعقلا يذ نم رشع ىداحلا ةعمجلا موي ىفو

 ةيطاسيمشلا هاقئاخلاب يرغشاكلا ميحرلادبع نب دمحم نيدلا باهش

 يضاق رضحو يكزلا نبا نيدلا يقت يضاقلا نع اضوع خويشلا ةخيشم

 . كلذب هديلقت ءىرقو ريثك قلخو بيطخلاو ةاضقلا

 دعس خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم رشع يناثلا تبسلا ةليل يفو

 ىرفإ 7 3 : . َ
 يخيوشلاب فورعملا ينامكرتلا اوراص ريمأ نب يلع نب ديعس نيدلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . (18416) ١ا"ه /7 :ةنماكلا رردلا



 يلازربلا تايفو
 اك لا

 ةءافك هيفو لكشلا نسح اخيش ناكو دغلا نم نفدو نويساق حفسب

 باتك ىور «ةليوط ةدم كلذ ىلع يقبو هلجر تبيصأو عقوو ةضمنو
 دمحم هيقفلا خيشلا نع ينغلادبع ظفاحلل ةرصتخملا ةيوبنلا ةريسلا

 .ابيرقت ةئمتسو نيثالثو ثالث ةنس هدلومو فلؤملا نع ينينويلا

 ةرهاقلا نم قشمد ىلا لخد ةدعقلا يذ رشع ثلاث دحألا موي يفو

 سمش ريمألاو يروصنملا يارك نيدلا فيس ريمألا مهنم مداقت عبرأ

 مه اوهجوت رشع عبار نينثإلا موي ةحيبص يفو يلامكلا رقنس نيدلا
 . بلح ةهج ىلا نويماشلاو

 نيمأ لدعلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ رشع سماخ ءاثالثلا ةليل يفو

 خبشلا دمحم هللادبع ىبأ نيدلا لامح خبشلا نب دمحم ملاس وبأ نيدلا

 حفسب دغلا نم نفدو قشمد رهاظ ةزرألاب هناتسبب (27يدمآلا دمحم نبا

 ادهاش ماقأو طورشلاب ةفرعم هلو هيبنتلا ظفحي اهيقف ناكو نويساق لبج

 نيدلاردص ظفاحلا نع ثيدحلا ىورو ةنس نيتس وحن ةرطايبلا دجسمب

 ىف هدلومو يدلخملا سلاجمب هنع ثلدح يركبلا دمحم نب نسحلا

 .""”افيك نصحب ةئمتسو نيثالثو عبس ةنس ناضمر

 عماج رظنب ةعلخ سبل ةدعقلا يذ رشع سداس ءاعبرألا موي يفو

 نيدلا سمش بحاصلا ىلوملا دلو رمع نيدلا يقت سيئرلا ردصلا قشمد

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 ىلع ةفرشم ةميظع ةعلق تاذ ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :افيك نصح (؟)

 2 ("ا58) ”5/97١؟ :ةلجد



 يلازربلا تايفو
 اال

 ةمالعلا مامإلا خيشلا سرد مويلا اذه يفو «ةفيظولا رشابو سوعلسلا نبا
 .يناطلس عيقوتب تديعأ ةيناربلا ةيماشلاب يناكلمزلا نب نيدلا لامك

 نيدلا رخف خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلا دحألا موي يفو

 رهظلا هيلع يلصو ١2"ثيش نباب فورعملا يكركلا ناميلس نب ىسوم

 يف انقيفر يكركلا نيدلا ءالع دلاو وهو هموي نم نفدو قشمد عماجب

 .ثيدحلا عامس

 لجألا ريمألا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا ةعمجلا موي يفو

 . نويساق حفسب هموي نم نفدو قشمدب '' ”رادنمهملا دمحم نيدلا ردب

 خيشلا يفوت هدعقلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا نينئإلا موي يفو

 رومعملا عماجلاب راهنلا رهظ هيلع يلصو "””صوصقملاب فورعملا

 سردو ةدع مولعب لاغشإ هلو الضاف اهيقف ناكو ريغصلا بايب نفدو

 .هتوم نيح ىلإ قشمد رهاظ ةيزعلا ةسردملاب

 نيدلا باهش ىشاوطلا ىفوت ةدعقلا يذ ثلاث سيمخلا ةليل يفو

 نم نفدو ةرهاقلاب ةليوز ةراحب '؟*”يفيسلا يروصنملا رادنزخلا دشرم
 . 'ءارفصلا يداوب زاجحلاب هربخ انغلب دغلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . ١6١/9 :ةرهازلا موجنلا 2م

 ةنس يف نكلو رهشلاو مويلا سفنب هتافو رجح نبا ركذو (440) 40 /4 :ةنماكلا رردلا (5)

 .هالأكك

 جاحلا قيرط يف عرزلاو لخنلا ريثك داو :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : ءارفصلا (5)
 , (ا8/له5ا/ل) 5542/7 ةنيدملا ةيحان نم



 يلازربلا تايفو
 ليحل

 زع مامإلا هيقفلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ عسات ءاعبرألا ةليل يفو

 دغلا نم نفدو ''”يعفاشلا يوارمنلا ليلجلا دبع نب زيزعلا دبع نيدلا
 فيس ريمألا بحصو سردو يتفأ نيروهشملا ةرهاقلا ءاهقف نم ناكو
 .هببسب ىقرتو ةدم رالس نيدلا

 خيشلا يف ذوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو ساس تبسلا موي يفو

 : ماقام... .هلومب "ديا ناب فورعملا يلعتلا تاضمر نب تاميلس
 نيدلا رخف خيشلا نع ةياورلاب درفنا دق ناكو ةفارقلاب دغلا نم نفدو

 بكري ناكو ةفارقلاب ةئمتسو ةرشع ثاللث ةنس هيلع هعامسو يسرافلا

 سابحألا رظان ناكو هرومأ يف يشميو هيلع لخدي نم لكل موقيو ليخلا
 هيلع تأرق ءانح نبا نيدلا ءاهبب بحاصلا رهاصو ةيرهاظلا ةكرتلا يلو مث

 .رصمب هرادب كلذو يفلسلا طبس نم هعامسب تايكزملا نم عساتلا ءزجلا

 يضاقلا يفوت ةدعقلا يذ ثلاث رصعلا دعب سيمخل لا موي يفو

 دمحم نب رفظملا نيدلا ءاهبب ةاضقلا ىضقأ ريبكلا ردصلا لجألا

 نفدو رهشلا عبار ةعمجلا بيقع هيلع يلصو '"”يصمحلا ... نبا
 يف ةماعثلاث رومأو ةبيهو ةلوص هلو ةدم نم صمحب ناكو صمح رباقمب

 .هاجو لام هلو رالسلا ريمألا مايأ

 دج داع د

 )١( :ةنماكلا رردلا 97/ 7171/9/1 .
 )١( :ةنماكلا رردلا ”7/93١ ) )7١4:بهذلا تارذش 45/8 .

 )"( هتمحرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 حج ١

 »+ ةئمعبسو رشع ةنس - ةجحلا وذ +

 كسمب ةجحلا يذ رشع عبار ءاثالثلا موي قشمد ىلا ربخلا لصوو

 رايدلا ىلا لمحو هيلع طايتحالاب رمأو رمدنسأ نيدلا فيس ريمألا

 فيس ريمألا كسمو رهشلا رشع يناث تبسلا موي هكسم ناكو ةيرصملا

 .هدعب ''7ةريبلا نم ناغوط نيدلا

 يذ رشع عباس ةعمجلا موي يف بئاغلا ةالص قشمد عماجب يلصو

 نيدلا سمش دباعلا دهازلا حلاصلا خيشلا ىلع ةجحلا

 تناكو سدقملا تيب مرحب ميقملا ("”يدركلا 00 0 دمحم

 سدقلاب هتافو

 6 رهشلا اذه نم ثلاثلا ةعمجلا ةليل ىفو

 نيدلا مجن لضافلا هيقفلا يفوت ةجحلا يذ عباس ءائالثلا ةليل يفو

 نيدلا مجن ةمالعلا يضاقلا نب ميهاربإ نيدلا رخف لدعلا خيشلا نب دمحأ

 يسدقملا حجار نيدلا ءاهب نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا نب دمحأ

 يبأ خبشلا نب نمحرلادبع نيدلا سمش مالسإلا خيش طبس «؟”يلبنحلا
 الضاف ناكو ءرمع يبأ خيشلا ةبرتب نويساق حفسب دغلا نم نفدو رمع

 )١( :عضاوم ةدع ابتأو اهرمأ توقاي لصف :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةريبلا ١/
.)5859( 5 

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . ةقرو ردق طقس (“9)

 . (١الال1) ؟؟© :ةلبانحلا ءاملع 8١/١ )5١94( :ةنماكلا رردلا (5)



 ازربلا تايف
 ١ يلازربلا تايفو

 تاقوألا ضعب ىف هيرتعي ناكو ةحاسملا فرعيو ةريثك تاظوفحم هلو

 كلذ هل ىرج ةماقتسالا ىلا دوعي مث طيبختو ءاكب ةرثكو ريغتو لالتخا

 نم ريثكلا عمس ناكو مئادلادبع نبا نع ثيدحلا ىورو («ةددعتم تارم

 بتكي ناكو دزربط نبا باحصأ نم ةعامجو نيدلا سمش خيشلا هدج
 .رسيلا يبأ نباو يناوركلا رمع ردبلا نم اضيأ عمسو قابطلاو ءامسألا

 يلع مأ ةحلاصلا ةأرملا تيفوت ةجحلا يذ خلس سيمخلا موي يفو

 قاحسإ ىبأ نيدلا زع دهازلا ةودقلا مامإلا خيشلا تنب برعلا تس

 نب رمع يبأ خيشلا نب هللادبع ركب يبأ نيدلا فرش بيطخلا نب ميهاربإ
 تناكو ءرمع يبأ خيشلا ةبرتب نويساق حفسب اهموي نم تنفدو ''”ةمادق
 نيدلا سمش خيشلا نب نيدلا مجن ةاضقلا يضاق ةجوز ةحلاص ةأرما
 مئادلادبع نبا نع ىور ةيحلاصلا بيطخ نيدلا رخف بيطخلا هدلو مأو

 . ةئمتسو نيسمخحو عبرأ ةنس اهدلومو

 يلع نيدلا ءالع يضاقلا يفوت ةجحلا يذ سماخ نينثإلا ةليل يفو

 (”يفنحلا يجورسلا ميهاربإ نب دمحأ نيدلا سمش ةاضقلا يضاق نبا
 . هم ىعفاشلا مامإلا راوجب ةفارقلاب هدلاو ةبرتب دغلا نم نفدو

 رون هيقفلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ رشع عسات دحألا ةيشع يفو
 نيب غبار نم ليحرلا دعب '' ”ينورزاكلا ركب يبأ نب يلع نيدلا 20 ىفروإ 7 1

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 1١7 / :ةفحجلا نود جاحلا هعطقي داو :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : غبار قد

 , (ةلك1)



 يلازربلا تايفو
 ١؟: عححص

 ايفوص اديج الجر ناكو ء«هجح بيقع ةالفلاب نفدو نيفيرشلا نيمرحلا

 خيشلا نع ةباين ةيفنحلا بارحم يف قشمدب عماجلاب ةدم مأو ادهاش

 يف يراخبلا نبا ىلع هعامس هتوم دعب انيأرو يمورلا نيدلا باهش

 رفاسم نب هللادبع دمحم وبأ حلاصلا خيشلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 الجر ناكو نابعش وأ بجر يف 2'”راجنلا يحلاصلا يجحملا دعاس نب

 عمسو يسرملا نيدلا فرش خيشلا نع انل ىور «نآرقلا لهأ نم احلاص

 عست ةنس يف هزاجأو «ظفاحلا نب زعلا نيدلا يقت خيشلا نم اضيأ

 يناتسراملاو يرغشاكلا مهنم دادغب نم ةعامج ةئمتسو نيئالثو

 نزاخلا نباو نينفش نباو راخفلا يبأ نباو يطشلا نباو ... .نباو

 .نويساق حفسب ةئمتسو نيثالثو سمخ ةنس يف ابيرقت هدلومو

 داع دنع د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
1" 

 + ةئمعبسو ةرشع ىدحإ ةنس - مرحملا *

 قيرطب نحنو ةنسلا هذه تلهتسا «ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس يفو
 يكلملا يراداودلا نوغرأ نيدلا فيس ريمألا ناكو فيرشلا زاجحلا

 بلحل ابئان رقئسارق نيدلا سمش ريمألا ريسيل قشمدب اميقم يرصانلا
 تناكو قشمد ةباينل بلح نم يارك نيدلا فيس ريمألا راضحإو
 .بلحي ركاسعلا

 رقنس' ارق نيدلا سمش ريمألا رفاس مرحملا ثلاث دحألا موي يفو

 هتيشاحو همدخو هناملغو هعابتأو هباحصأو وه بلح ىلا قشمد نم
 نيدلا فيس ريمألا هعم هجوتو هعيدوتل سانلا جرخو هرئاخذو هلاومأو

 ريمألا ىلا ناطلسلا موسرم رضحو «بلحبب ةباينلا يف هريفستل نوغرأ
 قشمد ةعلقب ةنطلسلا بئان يرجنسلا هللادبع نب رداهب نيدلا فيس
 ىلوو ريزولاو نوعقوملا رضحف بئان نم اهولخب دلبلا رومأ يف مالكلاب
 اضوع يرصص نب نيدلا فرشل هالو ناتسراملا رظن اهنم تايالو ةدع
 عيقوت لصوو عيقوت لصوو «ةيالولا متت ملف دادحلا نبا نيدلاردب نع
 جات نب نيدلا دامعل هالو ىرسألا رظنو بجاحلا ليكو نيدلا ناسل هب

 يريطخلا نب نيدلا نئاصل هالو تويبلا رظنو يزاريشلا نب نيدلا
 .عماجلاب ناويدلا بحاص هالو يسنالقلا نب نيدلا ييحمو

 نيدلا فرش خيشلا يفوت مرحملا رشع عبار سيمخلا موي يفو
 نم هبحاصمو هيخاؤم ناكو ُةْلُكَك “"بستحملا نيدلا نيمأ بحاص

 . هتحرت ىلع رثعأ مل ()



 يلازربلا تايفو
 ١ 151 ١ حج

 .روكذملا سيمخلا موي يف نفدو ةليوط ةدم

 فرش خيشلا سردلا ركذ مرحملا نم رشع عباسلا دحألا موي يفو

 يعفاشلا مالس نب قاحسإ نب يلع نيدلا لامك خيشلا نب نيسحلا نيدلا

 رضحو يدركلا ناميلس نيدلا ردص نع اضوع ةيوارذعلا ةسردملاب

 .ةعامحو بيطخلاو ريزولاو ةاضقلا يضاق سردلا

 قشمد ىلا لخد مرحملا نم نيرشعلاو يداحلا سيمخلا موي يفو

 ةباين ايلوتم يروصنملا يارك نيدلا فيس ريبكلا ريمألا بلح ةهج نم
 الو ةوشر دحأ نم لبقي ملو ةنسح ةريس هنم ترهظو ماشلاب ةنطلسلا

 .ادوهشم اموي ناكو عومشلا تلعشأو هيقلتل سانلا جرخو ةيده

 ةروصقم تديعأ مرحملا نم نيرشعلاو عبارلا دحألا موي يفو
 حتفب سانلا حرشناو الوأ هيلع تناك ام ىلا قشمد عماجب ةباطخلا

 موسرم رضحو «بيطخلا ءيجمب نونذؤملا نذأو هيف يشملاو قاورلا

 ناتسراملا رظن ىلصملا بيطخ نب نيدلا نئاص بيطخلا ةيلوتب ناطلسلا
 نيدلا فرش ..... دق ناكو .... نيدلا .... نع اضوع يرونلا

 عبارلا دحألا موي نيدلا فرش لزعو «هتيالو متت ملف يرصص نبا

 .مرحملا نم نيرشعلاو

 قشمدب ةنطلسلا ةباينب يارك نيدلا فيس ريمألا ديلقت لصوو

 موي ديلقتلا ءىرقو ةعلخلا سبلو نوغرأ نيدلا فيس ريمألا ةبحص

 .مرحملا نم نيرشعلاو سماخلا نينثإلا

 تسلا تيفوت مرحملا نم نيرشعلاو سداسلا ءاثالثلا موي يفو



 يلازربلا تايفو
 -مسسس مالا/ل

 اهموي نم تنفدو ”"0يكباتألا يدلكيك نيدلا ردب ريمألا تنب نوتاخ
 . يرصص نب نيدلا فرش ردصلا ةجوز يهو نويساق حفسب

 فيرشلا ديسلا يفوت مرعسلا نب نيردعلاو علا دس (دب يلد

 بيقن : ©” ينيسحلا ةرهز نب نسحلا 0 يب نيدلا نيز فيرشلا 2 فق
 لمحو جحلا نم . هدوع دنع "”ءاقرزلاب هتافو تناكو بلحب فارشألا

 سماخلا نينثإلا موي ىرصب لمع نم هم اماعاقاف هيرعب نفدو اهنم 2 25 . .

 . دمحم نيدلا ردب فيرشلا هدلو هفلخو روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو

 نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا ةركب قشمد ىلا يماشلا بكرلا لخدو
 نيدلا نيز ريمألا مهريمأو نسح لمجت يف رهشلا رخآ وهو مرحملا نم

 ةجرفلاو يقلتلل سانلاو نايعألا جرخو يروصنملا ةبونلا سأر اغبتك
 .ةداعلا ترج امك

 مامإلا هيقفلا خبشا يفوت رت مرحملا سماخ ءاثاللثلا موي رخآ يدا

 هنوم ناكو رصنلا باب جراخ ءاعيرألا موي نفدو دو ةرهاقلاب ' ه١ يفنحلا

 .ةيخورايلا ةسردملاب

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ١٠6 (ةهذذح) .
 ماشلاب عضوم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ءاقرزلا فرف]

 دنع ةروهشم ةنيدم يهو ناروح ةبصق : :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : : ىرصب (؟)
 , 577/١ )1١9494( :اثيدحو اميدق برعلا

 , (499) "ه2 ١/ :ةنماكلا رردلا (5948) 58/١" :ةيضملا رهاوجلا (6)



 يلازربلا تايفو
 ١ م سل

 نيدلا نيمأ ردصلا يفوت مرحملا نم نيرشعلاو عبارلا يفو

 '"”يومحلا عرابلا نوع نب دمحم نب ورمع نب يلع يبأ نب قحلادبع

 ةئمتسو نيسمخو ىدحإ ةنس هدلومو ةفارقلاب هموي نم نفدو ةرهاقلاب

 لسرتلا نسح رثنلاو مظنلا ديجي بدألا ريثك القاع الضاف ناكو

 . تامجرتملا لحب ادرفتم ءاشنإلاو

 لامج حلاصلا خيشلا يفوت مرحملا سداس ءاعبرألا ةيشع يفو

 زاجحلا قيرطب '"رجاتلا يرزجلا ليعامسإ نب دمحأ نب ميهاربإ نيدلا

 ةيوبنلا ةنيدملاب ىور «هنفد ترضح كانه سيمخلا ةليل نفدو ةالفلاب

 .يرزجلا زيزعلا دبع جاحلا وخأ وهو يراخبلا نبا نع

 حلاصلا خيشلا يفوت مرحملا نم فصتتنملا ةعمجلا ةليل يفو

 نب اضيأ ريصن ىعديو ريصنلا دبع نب رمع لضفلا وبأ دنسملا لضافلا

 يردنكسالا يصوقلا يمهسلا يشرقلا برعلا زع نب مشاه نب دمحم

 نم نفدو ةيردنكسإلا رغثب هتافو تناكو « "”دهازلاب فورعملا لصألا

 رشع سمخ ةئس يف هدلوم انسم احلاص اخيش ناكو نيوانيملا نيب دغلا

 دئاصق سمخو ديج رعش هلو رافسألا ريثك ناكو رصمب ةئامتسو

 .تارم جحو يزيمجلا نباو ريقملا نبا نع انل ىور ءاهريغو يزازافلا

 د6 + د

 )١( :ةنماكلا رردلا 7818/75 )17560( .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . ١1/4 )41١( /# :ةنماكلا رردلا (")



 اه سساس_ يلازربلا تايفو

 »* ةئمعبسو رشثع ىدحإ ةئنس - رفص *

 موي ةيرصملا رايدلا ىلا قشمد نم نوغرأ نيدلا فيس ريمألا رفاس

 .رفص لهتسم تبسلا

 ءاثالثلا موي يف نيحامرلاب ''"رجاتلا يعرزلا ىسوم خيشلا يفوتو
 .ةنايدلاو ةنامألاب افورعم اريخ احلاص نارقلا لهأ نم ناكو رفص عبار

 وبأ نيدلا رخف خيشلا يفوت رفص نم رشاعلا نينثإلا موي يفو
 نسحلا نب دمحم نب دمحأ ءانمألا جات نب ب هللا رصن نب ليعامسإ دمحم

 راهنلا رصع هيلع يلصو قشمدب نينافطانلا بابب هلزنمب "”ركاسع نبا
 ريزولاو ةاضقلا يضاق رضحو ريغصلا بابب هبراقأل ةبرتب نفدو عماجلاب

 معو مركمو يتللا نبا نع انل ىور «نايعألا نم ةعامجو بيطخلاو

 رفظ نب ليعامسإو يعوشخلا نب ميهاربإو ركاسع نب ميحرلادبع هدلاو
 يحلاصلا زيزعلادبعو هيومح نب خويشلا خيشو يرصص نب ملاسو

 قيتعو هرهص وهو ةباسنلا ركاسع نب زعلاو لاله نب صلخملاو

 رصن يبأ يضاقلاو يعداربلا نب رمعو يواخسلاو ريقملا نباو يناملسلا

 ةلودلا ينس نب نيدلا سمش يضاقلاو نالع نب يكمو يزاريشلا

 ريمألا نب نسحلا نم ةزاجإ هل تناكو اعامس ةعامجو ةيشرقلا ةميركو

 ةبزور نباو يعيطقلا نباو يدرورهسلا و نيكتاي نب ليعمساو ديسلا

 يلعو يبرحلا ..... نب ركب يبأو راطيبلا تنب نيمسايو يبلعلا ايركزو



 يلازربلا تايفو
 ورب ء دسم

 نيرشعو عست ةنس رفص يف هدلومو «ةعامجو زورهب نباو يزوجلا نبا
 هجام نبا ننس و نيحيحصلا هيلع دمحم ينبال تأرق «قشمدب ةئمتسو

 يدرورهسلل فراوعلا باتكو ديمح نب دبع دنسمو يمرادلا دنسمو
. 00 

 .  اءزج نيعبس نم رثكأو

 داع د

 مث اهضعبب اهقاصتلا ىلا ىدأ اغلاب ارثأت ةبوطرلاب ةرثأتم [ أ 88 ءب 517 «أ/57/ ] قاروألا )١(
 ةرشع ىدحإ ةنس نم رفص رهش ةياهن نم اءزج تلمش دقو اهتءارق ةلاحتساو اهسمط

 1 . ةثمعبسو



 يلازربلا تايفو
 مس م١8

 + ةئمعبسو ةرشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش +

 سنوت بحاص دفاو قشمد ىلا لصو لوألا عيبر رهش لوأ يفو

 .لمحو مداقت مهعمو

 نب دمحم نيدلا ردب يفوت لوألا عيبر رهش عباس دحألا موي يفو
 هدلاو فورعملا ريمألا يلقصلا هللادبع نب مساقلا يبأ نب زيزعلادبع نيدلازع

 حيحص نم ءيشب ثدح «نويساق حفسب هموي نم نفدو قشمدب ''"زرطملاب

 قفنأو شطبلا ديدش ايوق امخض الجر ناكو «ناهربلا نب يضرلا نع ملسم

 . ةئمتسو نيعبرأو سمخ ةنس هدلومو ءاريقف تامو ةريثك الاومأ

 عماجب ةاضقلا سلج لوألا عيبر رهش رشع عباس ءاعبرألا موي يفو

 زكارملا نم ةعامج ءامسأ تأرقف مهيف رظنلاو دوهشلا رابتعال قشمد

 ببس ناكو ءيش ريغي ملو لاحلا رمتسا مث مهفئاظو ىلع ملعو

 يارك نيدلا فيس ريمألا ةنطلسلا بئانب لصتاو ....... كلذ

 ميدقتو هب فاطأو "00 اذه هيلإ بسن نم رزعو كلذل بضغف

 0 ع ع ع ح + ح ح + < دوهشلا يف رظنلا ........نم

 نيواودلا رظن ىلوت لوألا عيبر نم رشع عباسلا ءاعب هرألا موي يفو

 نب نيدلا يبحم فيرشلا نب رفعج نيدلا نيمأ فيرشلا ديسلا قشمدب
 ىلع هيلع علخو يطساولا نب نيدلا باهش نب فارشألا بيقن ناندع
 .رشابو ةداعلا

 )١( :ةنماكلا رردلا 5//ا١ )575( .



 يلازربلا تايفو
 ١ 1 ١ ححح

 عيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا راهنلا رصع ءاعبرألا موي يفو
 نب نمحرلادبع نيدلا فرش لدعلا تنب ءامسأ ريخلا مأ تيفوت لوألا

 ©"”يئارحلا ةقدص نب يلع نب ةمالس نب ليعامسإ نب دحاولا دبع

 طسو سيمخلا موي تنفدو برينلا ضرأب هب ةميقم تناك يذلا ناتسبلاب

 لداعلا كلملا ةبرت راوج اجنملا ينب ةبرتب نويساق لبج حفسب راهنلا

 ةئامتسو نيسمخ ةنس ابيرقت اهدلومو ليلخ نب ميهاربإ نع تور ءاغبتك

 اجنملا ينبا نيدلا نيز خيشلاو نيدلا هيجو خيشلا تخأ تنب يهو
 نب دحاولا دبع نب دمحم نب دمحأ نيدلازع اهمع نبا ةجوز تناكو

 .ىلاعت هللا مهمحر ةقدص

 ءاثالثلا موي ةخيشملا ىلا يكزلا نب نيدلا يقت خويشلا خيش ديعأو

 ةيطاسيمسلاب هتداجس تطسبو لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا

 .يرغشاكلا ةداجس تعفرو

 مامإلا يضاقلا يفوت لوألا عيبر رهش نم نماثلا نينثالا موي يفو

 نب نسحملادبع نب رمع نب ىسيع حورلا وبأ نيدلا دجم ملاعلا
 ةدعب اسردم ناكو ةفارقلاب هموي نم نفدو '”يموزخملا باشخلا

 نع ىورو «ةليوط ةدم نم ةيرصملا رايدلاب لاملا تيب ليكوو سرادم

 فيطللادبع بيجنلا ىلع هسفنب ثيدحلا أرقو يريصوبلا باحصأ
 يلوو ءدمحأ نيدلا ردص هدلو هدعب ةلاكولا يلوو «هريغو ينارحلا

 «ةيرصانلا ةيناطلسلا ةسردملا سيردت ةعامج نب نيدلا ردب ةاضقلا يضاق

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (2١1 لم : ةنماكلا رردلا 4ه]



 ليقف يلازربلا تايفو

 يعفاشلا مامإلا هلم عثل سيردت يئاشنلا نيدلا ءايض بحاصلا يلوو

 . سابحألا

 دلع دع د



 يلازربلا تايفو
 ١١ ححح

 + ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس - رخآلا عيبر رهش +

 يضاق ةامح يف يفوت رخآلا عيبر رهش يناث ءاعبرألا ةليل يفو

 نيدلا ييحم ريبكلا ردصلا نب زيزعلا دبع تاكربلاوبأ نيدلا زع ةاضقلا

 يبأ نب هللا ةبه نب دمحأ تاكربلاوبأ نيدلا ملع يضاقلا نب دمحم

 هتبرتب ءاعبرألا موي نفدو ''ميدعلا نباب فورعملا يفنحلا ةدارج

 « ... .ريثكو ملعلا نم نونف يف الضاف اخيش ناكو ....... ةبقعب

 «سرادم ةدعب اسردم ناكو «ةنس نيعبرألا براقت ةدم ةامح ءاضق يلو

 هيوخأ نم اضيأ عمسو ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع ثيدحلا ىورو

 «مهريغو يبرغملا تنب ةيدهو رقص ءايضلا نمو ميهاربإو سنوي
 ةئامتسو نيثالثو ثالث ةنس ناضمر نم ريخألا رشعلا يف هدلومو

 يلصو «كلذ ريغو يكاكسلل حاتفملاو فاشكلا ءانتعا هل ناكو «بلحب
- 0 

 .روكذملا رخآلا عيبر رشاع ةعمجلا موي بئاغلا ةالص قشمدب هيلع

 نيدلا سمش خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نماث ءاثالثلا ةركب يفو

 نم نفدو ةيحلاصلا ناتسرامب '"”ىعرزلا ليعامسإ نب بويأ نب دمحم

 ناكو لاحلا فيعض اريقف هرمع لزي ملو ةليوط ةذم ضرم ناكو هموي

 عيماجم عمجو ريثكلا خسنو ةدم ثيدحلا بلطو رعش هلو ةليضف هدنع

 . ثدحو دئاوفو

 7/5 /؟ :ةنماكلا رردلا 58/4 :يبهذلل ربعلا لويذ (4177) 478/7 :ةيضملا رهاوجلا )١(
 )١555( :بهذلا تارذش 55/8 .



 يلازربلا تايفو
 نواح

 قشمد ىلا ربخلا لصو رخآلا عيبر رهش رشاع سيمخلا موي يفو
 يمسو ةيرصملا رايدلاب ةرازولا ىفوتسملا ديعس ىبأ كلملا نيمأ ةيلوتب

 رمتكب نيدلا فيس ريمألا نع اضوع هللادبع نيدلا نيمأ بحاصلا

 .رخآلا عيبر عباس دحألا موي يف هترشابم تناكو بجاحلا

 ىلع قشمدب طيتحأ رخآلا عيبر رشع يداح ةعمجلا موي يفو
 هعابتأو هناملغ نم ةعامج ىلع مسرو يسنالقلا نب نيدلا زع بحاصلا

 هتققاحمو هتقفارم نودصقي ةعامج ماقو ىذأو شيوشت مهل لصحو

 رثكأ رمتساو هل صقنلا ريثك هيلع ائلتمم ةنطلسلا بئان ناكو هيلع نوشيو
 ."""ميسرتلا يف نيرهش نم

 سربي نيدلا نكر ريمألا ديلقت لصو رخآلا عيبر رشع سداس يفو
 . مايأب كلذ دعب رفاسو هلاغشأ زهجف صمح ةباينب يئالعلا

 مكحلا ىلا ديعأ رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو يداحلا يفو

 هل رمتساو يعفاشلا ةعامج نب نيدلا ردب ةاضقلا يضاق ةيرصملا رايدلاب

 ةيحلاصلا سيردتو نولوط عماجو ةيلماكلا ثيدحلا ةخيشم مكحلا عم
 ملاع ةعلقلا نم هعم لزنو ناطلسلا نم لابقإ هل لصحو ةيرصانلاو

 ركسعلا ءاضق يعرذألا نيدلا لامج ةاضقلا يضاقل رقتساو «ميظع
 لدعلا راد ناطلسلا دنع ماكحلا عم رضحو يمكاحلا عماجلا سيردتو

 . يلبنحلاو يفنحلا نيب سلجو

 حرش :هنأش يف تبلا نيحل ناسنإ ىلع ظفحتلاو ةبقارملاو ةقحالملاب رمأ رادصإ : ميسرتلا )١(

 . ١+ :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ



 يلازربلا تايفو
 موب بح

 سيئرلا خيشلا يفوت رخآلا عيبر رشع نماث ةعمجلا موي يفو
 زع ءابطألا سيئر ملاعلا ميكحلا خيشلا نب دمحم نيدلا ردب ردصلا

 ""يديوسلا يراصنألا ناخرط نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا
 هتافو تناكو «سوألا نم ذاعم نب دعس دالوأ نم نارح اديوس نم

 تقو راهنلا رخآ نفدو نويساق حفسب ةيلبشلا راوج هناتسبب رصعلا

 عمسو «نيعبسلا زواج اريبك اخيش ناكو ناتسبلا بناج هتبرتب برغملا

 نب ميهاربإو نالع نباو ةملسم نب ديشرلا مهنم ةئاملا قوف ةعامج نم
 ادبع نب دمحمو يركبلا ردصلاو يعوشخلا نب هللادبع يقارعلاو ليلخ

 دعس نب دمحمو يباطرفكلاو ينادليلاو ديمحلادبع هوخأو يداهل

 نباو ةدهش باحصأ نم دادغب نم هل زاجأو ادرم بيطخو يسدقملا

 رومعملا عماجلا ناويدب ةدم مدخو فاقوألا يفوتسم ناكو «ليتاش

 . ةئمتسو نيثالثو سمخ ةنس بيرقت هدلومو ةبلطلا هنم عمسو ثدحو

 يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلا راهنلا ةيشع دحألا موي يفو
 نب قلاخلا دبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا مجن يرقملا حلاصلا خيشلا

 هنكسب نذؤملا "”يفنحلا يقشمدلا قلاخلا دبع نب معنملا دبع

 «ريخلل امزالم ةوالتلا ريثك اديج الجر ناكو ريغضلا باب ةربقمب نفدو

 نب ميهأربإ نيدلا نيز تخأ نبا وهو ثدحو مئادلادبع نبا نم عمس

 رفص يف هدلومو «ةروصقملا مامإ ىفنحلا جرفلا ىبأ نب دمحأ ديدسلا

 . (9/486) 595 /" :ةنماكلا رردلا )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (1)



 يلازربلا تايفو
 مسلسل ١م1ثا/

 . ةئس نيعبسو نينثا لمكو ةئمتسو نيثالثو عست ةنس

 رهش نم نيرشعلاو عبارلا برغملا لبق سيمخلا راهن رخآ يفو
 دهازلا لماعلا ملاعلا ةودقلا فراعلا ديسلا خيشلا يفوت رخآلا عيبر

 دمحأ سابعلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش فلسلا ةيقب دباعلا

 عماجب ةعمجلا موي يحض هيلع يلصو '''يدادغبلا يهابدلارصن يبأ نب

 نفدو يرفظملا عماجلاب هيلع يلصو نويساق حفس ىلا لمحو قشمد

 احلاص الجر ناكو «راهنلا نم ةسماخلا يف رمع يبأ خيشلا ةبرت يبرغ

 ةكمب رواجو فوصتلا يف نسح مالك هلو تاداسلا نم اديس اريخ اكرابم

 ةئمتسو نيثالثو عبس وأ تس ةنس هدلومو ءاضيأ ةنيدملاو نينس ةدم

 .راجتلا رباكأ نم سابعلا وبأ هدلاو ناكو «دادغبب

 عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا رصعلا دعب تبسلا موي يفو
 فراعلا دباعلا دهازلا ةودقلا ةمالعلا مامإلا ديسلا خيشلا يفوت رخآلا

 نمحرلادبع نب ميهاربإ ةودقلا خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا دامع

 قشمدب ريغصلا ناتسراملاب '"”نييمازحلا خيش نباب فورعملا يطساولا

 ةلابق نويساق لبج حفسب نفدو دحألا موي ىحض عماجلاب هيلع يلصو
 دمحم خيشلاو يكلاملا ديلولا وبأ هيلع ةالصلا يف مدقت «يفويسلا ةيواز

 اعطقنم نأشلا ريبك اعرو احلاص الضاف الجر ناكو ءامهريغو ماوق نب

 تاقبط ليذ (4945) 71/6 /“ :ةنماكلا رردلا ١١8/7 )1١7( :يبهذلا خويش مجعم )00(

 . 650/8 :بهذلا تارذش (87/*) "517/7 : ةلبانحلا

 :بهذلا تارذش (41/7) "ه8/؟ :ةلبانحلا تاقبط ليذ (550) 91/١ :ةنماكلا رردلا ()
55/8 . 



 يلازربلا تايفو
 ااه ١ حححح

 «هفيناصت نم ائيش ىورو «كولسلاو ةدابعلا ىلع ارفوتم ىلاعت هللا ىلا
 . طساوب ةئمتسو نيسمخو عبس ةنس ةجحلا يذ ىف هدلومو

 نيدلا لامج يضاقلا رخآلا عيبر رهش نم ريخألا رشعلا يف رشابو

 ةاضقلا يضاق ةمالعلا خيشلا نب دمحم نيدلا سمش خيشلا نب فسوي

 نبا نيدلا يقت نع اضوع قشمدب عماجلا ناويد رظن يفنحلا نيدلا ردص

 . سوعلسلا

 دمحأ نب نيسح نب اطع تنب ةشئاع تيفوت رخآلا عيبر رهش يفو

 نيزلا نب يلعو يمرضحلا نيدلا باهش تنب ةيقر تنب يهو ''”اطع نبا

 قشمد عماجب نذؤملا يشنلا نب رفظم نب يلع نيزلا نب دمحأ نب
 .ةبيقعلاب نكاسلا ةيزيزعلا بيقن ميلس نب ليعامسإ دامعلاو

 كا

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .
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 + ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس ىلوألا ىدامج رهش *

 نيدلا مجن يضاقلا هيلع دهشأ ىلوألا ىدامج لهتسم يفو

 نيدلازع سيئرلا هارتشا يذلا كلملا يف عيبلا نالطبب مكحلاب يقشمدلا

 اشرلا يف نووالق روصنملا كلملا ناطلسلا ةكرت نم يسنالقلا نب

 هنم ردص يذلا ليكولا لزعلو لثملا نمث نودب هنوكل ةيلاضفلاو هجولاو

 مث «راقعلا ريغ نيدلا هنم ىفوي ام دوجولو «عيبلا دقع لبق هسفن عيبلا

 يضاق مكحلا اذه ضقن مث ءروكذملا رهشلا ثلاث يف ماكحلا مدقت

 .اضيأء...... نابعش عسات يق يلبنحلا نيدلا يقت ةاضقلا

 نيدلا زع بحاصلا رضحأ ىلوألا ىدامج سداس نينثالا موي يفو

 كلملا عيبب هيلع ىعدأو ةنطلسلا بئان يدي نيب ىلا يسنالقلا نب

 . "”ةداعسلا راد يف هلاقتعاب رمأ مث لدعلا رادب روكذملا

 سراف ةئامسمخو فلأ قشمد ىلع ررق ىلوألا ىدامج لوأ يفو

 يف ميسرتلل رباكألا بلطو «مهرد ةئام سمخ سراف لكل اهب نوموقي
 تلعج مث كلذ ريرقتل اوعمجو ةنطلسلا بئان يدي نيب ىلاو ةيالولا راد
 دلبلا ىلع فوطتو رضح نم بدنف فاقوألاو كالمألا ىلع
 مهوفلحو سانلا ىلع اوظلغو كلذ يف اوعرشف راقعلا ....بتكيل
 ىكشو ءافعضلاو فاقوألا بابرأ رودص تقاضو «ةرجألا رادقم ىلع

 بيرغ حرش :هبئان وأ ناطلسلا رقم اهب دصقيو ةلودلا نوئش رقمو مكحلا راد :ةداعسلا راد )١(
 . 58 :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ



 يلازربلا تايفو
 ١ع. جججج

 هسفنب كلذ ىف مالكلل بدتناف هريغو نيدلا لالج بيطخلا ىلا ةعام

 رركتو ءرهشلا رشع يناث دحألا موي مهعم كلذ ررقو ةاضقلا ىلا ىشمو

 عمج يف نينثإلا ةركب اوجرخو م1 + + 7 سانلا عمسو دغلا نم مالكلا

 ةماعثم لصحف «قجانسلاو ..... ميركلا فحصملا مهعمو ريبك

 متشو قرخأو يضاقلاو بيطخلا ناهأو هم ممل ةنئطلسلا بئانل

 مهقلطأو مهيلع مسرو م.م. 000 نيدلا دجم خيشلا برضو

 دعب ىلاعت هللا هلهمي ملف «كلذب ملأ نيملسملل لصحو ةلافكو نامضب

 .سبحو ديقو لزعف ةرشعلا نود ةريسي امايأ ىوس كلذ

 ريبكلا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نماثلا ءاعبرألا موي يفو
 نبا ليكو ''”ينارحلا طايخلا نباب فورعملا فسوي نيدلا ردب سيئرلا

 تس نسح مأ تتام ىلوألا ىدامج رشع يداح تبسلا ةليل يفو

 رمع يبأ خيشلا نب رمع نب دمحأ نب ليعامسإ نيدلا مجن تنب ءاملعلا

 ةجوز يهو رمع يبأ خيشلا ةربقمب راهنلا ىحض تنفدو 2”ةمادق نبا

 تناكو «ءاهنم هدالوأو اهمع نبا ناكو دمحأ نب رمع نب يلع ردبلا

 نع ةزاجإلاب انل تورو .«تنمزو اهضرم لاطو ةكرابم ةريخ ةحلاص

 . يفلسلا

 دمحم نيدلا رصان يفوت ىلوألا ىدامح رشع ثلاث نينثإلا ةليل يفو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )0هتمجرت ىلع رثعأ مل .
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 مسلسل 155١

 رجنس نيدلا ملع ريبكلا ريمألا نب ىسوم نيدلا لامج ريمألا نبا

 نويساق حفسب نفدو عماجلاب رهظلا هيلع يلصو قشمدب ©"”يراداودلا

 نم عمسو «ةنس نيرشعو سمخ ءانبأ نم انسح اباش ناكو «هدلاو دنع

 .هريغو يطساولا نبا انخيش

 لجألا ريمألا يفوت ىلوألا ىدامج رشع عبارلا ءاثالثلا موي يفو

 اخيش ناكو «يماشلا ركسعلا بيقن سيردإ وخأ "”سنوي نيدلا عاجش

 . "7رسيندب ةئمتسو ةرشع ثالث ةنس هدلوم نأ ىل ركذ اريبك

 خيشلا يفوت ىلوألا ىدامح رشع سماخ ءاعبرألا موي ةركب يفو

 ءايض ثدحملا خيشلا نب دمحم يلاعملا وبأ نيدلا دامع دنسملا لدعلا

 ىلصو ريغصلا باب لخاد هرادب '*”ىقشمدلا لصألا يسلابلا دومحم نب

 «ريغصلا باب ةربقمب نفدو رومعملا عماجلاب روكذملا مويلا رهظ هيلع
 ثيدحلا هوبأ هعمسأو .ةليوط ةدم نم ماكحلا ىلع دهشي الدع ناكو

 ىورو هب عفتناو قشمدو ةرهاقلاب ثدحو دالبلا نم اهريغو قشمدو

 ةئمتسو نيثالثو نامث ةنس رفص رشع عبار نينثإلا ةليل هدلومو ءاريثك

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (6)

 ةريزجلا يحاون نم ةروهشم ةميظع ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :رسيلد قرفز

 . (584649) 555 /؟ :نيدرام برق

 . ه4



 يلازربلا تايفو
 ححح "١١ج ١

 ةيشرقلا ةميركو حالصلا نباو يواخسلا اروضح هخويش نمو «قشمدب

 بيطخ ملاسو يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلاو هيومح نبا خويشلا خيشو

 ناخرط نب قاحسإو يعوشخلا نبا ميهاربإو اجنملا نبا رمعو ''"ابرقع

 نب كلملا دبعو فلخ نب قحلا دبعو يناملسلا قيتعو يروغاشلا

 نساحمو ينارادلا ىسيعو يزارلا دمصلادبع نب يلعو يلبنحلا

 ريضخ نب دومحمو ركاسع نب زعلاو ةيجاجدلا نب زيزعلادبع يزيوحلا

 ةلللم نب دمحمو ينابقسلا سنويو ينارادلا دماح نب ىسيعو ينارادلا

 ةريمق نبا اعامس هخويش نمو «يصمحلا نب نابعشو رفظ نب ليعامسإو

 دالو نباو ةملسم نب دمحأو ناوعج يبأ نباو يعداربلا نب رمعو

 نباو ديسلا نباو نزاخلا نبا دادغب نم هل زاجأو «ةريقش نب اجرملاو

 نباو ينملا نباو نينفش نباو راخفلا يبأ نباو يطيبقلا نباو راجنلا

 جاور نباو راثد نب نسحو ريقملا نبا رصم رايد نمو قيلعلا نباو رمجملا

 يليخملا نباو يرقملا نياو ...........-6 ينوباصلا نب ملعلاو

 هيف هل عمج ادلجم يبهذلا نيدلا سمش مامإلا هل جرخو «ةيشرقلا ةيفصو

 وحن اوغلبف مجعملا فورح ىلع ةزاجإلاو روضحلاو عامسلاب هخويش

 روكذملا مجعملا دمحم ىينبا هيلع تعمسأو «هب ثدحو « خيش ةئام عبس

 بيقنلا فيرشلا يفوت ىلوألا ىدامج رشع نماث تبسلا موي يفو

كولم اهلزني ناك قشمد روك نم ةروك :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ابرقع 22(
 

 . (828و948) ١6/5 :ناسغ



 يلازربلا تايفو
 مسلس *1١5

 قشمدب ةيليجنزلا ةسردملا نم برقلاب نكاسلا ''"ينسحلا نيدلا فيس
 .فارشألا نايعأ نم اديج الجر ناكو

 هيقفلا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلا نينثإلا ةليل يفو
 (”نزاخلاب فورعملا يلع نب سابع نب نمحرلادبع نيدلا سمش لدعلا
 مدخ اكرابم اريخ الجر ناكو «ةيفوصلا رباقمب نفدو "”ريوجب هناتسبب
 ةيحاورلا ةسردملا ةمامإ ىلوتو «هب عفتناو قاحسإ نيدلا لامك خيشلا

 . ةرطايبلا دجسمب دهشي ناكو ةدم اهب بتكلا ةنازخو

 تيفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا رصع يفو

 نم تنفدو ةيحلاصلا ءاسن نم '*”يرمدتلا كيرب نب زيرح تنب ةشئاع
 نباو ليلخ نب ميهاربإ نم تعمس «نويساق حفسب ةعمجلا دعب دغلا

 لبجلاب ةئمتسو نيعبرأو عست ةنس ابيرقت اهدلومو «تورو مئادلادبع
 .ريخلا . . . . تناكو

 ريمألا لصو ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا ةيشع ىفو

 .رصقلاب لزنو قشمد ىلا يرصانلا يكلملا '*”راداودلا نوغرأ نيدلا فيس

 بئان يارك نيدلا فيس ريمألا ىلع علخ سيمخلا ةركب يفو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 ٠١0/5 :قشمد نم ةطوغلاب ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ربوج (؟)
 ” ضل

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (4)

 موجنلا ظافلأ بيرغ حرش :ةيناطلسلا رماوألا ةباتكو لئاسرلا ريرحت لوئسم :راداودلا (4)
 . الا” :ص ةرهازلا



 يلازربلا تايفو
 دحبصح :١

 ىلا عجرو ةداعلا ىلع ةبتعلا لبقو بكوملا يف اهسبل ةعلخ ةنطلسلا

 يف لسرأو ديقو كسمف '”طامسلا ىلع '"”تسدلا يف سلجو رصقلا

 نكر ريمألاو يلداعلا اولزغ نيدلا فيس ريمألا عم كركلا ىلا لاحلا

 ةعقاولا كلت بيقع هنم ماقتنالاب سانلا حرفو «نونجملا سربيب نيدلا

 .ةرهاقلا ىلا سربيب هجوتو اولزغ عجرف ءاهركذ مدقملا

 يسنالقلا نب نيدلا زع بحاصلا جرخ روكذملا سيمخلا موي يفو

 سانلا فقوو هراد ىلا هجوتو رهظلا ىلصو عماجلا ىلا ةداعسلا راد نم

 لك نم ةئنهتلل سانلا هدصقو اراهن عومشلا هل تلعشأو قرطلا يف هل

 لصو نيح ىلا اموي نيرشع نم رثكأ ثيدحلا رادب سلجو داع مث ةهج

 . كركلا بئان نيدلا لامج ريمألا ةنطلسلا بئان

 لدعلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو سداسلا دحألا ةليل يفو

 "”فسوي نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا فيفع انخيش نب دمحم نيدلا نيمأ

 ناكو «ريغصلا باب ةربقمب نفدو قشمد رهاظب '*”رابآلا تيب بيطخ نبا
 ةنايصلاو ةفعلاو ةهازنلاو ةنامألاب افوصوم ةريسلا روكشم اديج الجر

 . تاداهشلا يف زارتحالاو ميقلاب ةفرعملاو قلخلا نسحو

 حرش :مكحلا يسرك اضيأ ينعت امك ةدايسلاو ةطلسلا ينعت ةيكرت ةيسراف ةملك :ثسدلا )١(

 . ال١ :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ

 نيفص يف نووعدملا سلجيو ماعطلا قابطأ اهقوف عضوتل ضرألا ىلع دمت ةءالم : طامسلا (؟)

 . 4١ :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش :نيلباقتم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (7)

 1١9/١ :قشمد ةطوغ نم ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :رابآلا تيب (5)

(55840) . 
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١ 

 ردصلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا نينئإلا ةليل يفو

 (”جاتلا يريرحلا ىعرزلا ةنيطق نب دمحأ نيدلا باهش نب ناميلس

 . سيدارفلا باب رباقمب دغلا نم نفدو

 عبارلا ةعمجلا موي دفص بئان كبلطق نيدلا فيس ريمألا كسمو

 .كركلا ىلا لمحو ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو

 سداسلا يف يرقنسارقلا ياطلغم جاحلا قشمد ىلا لصوو

 ىلع ضبقلاب ربخأو ةيرصملا رايدلا نم ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو
 رايدلاب ةنطلسلا بئان رادنج ريمأ رمتكب نيدلا فيس ريبكلا ريمألا

 راداودلا سربيب نيدلا نكر ريمألاب هنع ضوع هنأو «ةيرصملا

 .ىلوألا ىدامج نيرشع عباسلا يف ةباينلا رشابو يروصنملا

 ءالعو نيدلا دامع ةدلاو "”يزاريشلا نب نيدلا دامع تنب تتامو

 ىدامح يف يجريشلا نب نيدلا رخف نب ىسوم نيدلا ردب ينبا نيدلا

 .ىلوألا

 قلاجلا رهص رمتقلطق نيدلا فيس نيدلا فيس ريمألا كسمو

 نيدلا ملع ريمألاب هنع ضوعو اضيأ ىلوألا ىدامج يف ةزغ بئان
 . ىلواجلا

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )000

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )0
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 ١ع و ححح

 + ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش +

 بيطخلا نب يلع يفوت ةرخآلا ىدامح سداس ءاثالثلا موي يفو

 .نيدابللاب "”جاجزلا دمصلادبع نب يلعو .2"”رجاتلا ينارحلا
 نب هللادبع خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج عباس ءاعبرألا موي يفو

 ىلا ةأجف قشمد عماجب "”نذؤملا ليعامسإ نب دمحأ نب يلع جاحلا

 ًاضوتو ناذألا رضح دقو رهظلا لبق هيك ىلع دهشم طياح بناج

 اديج الجر ناكو ريغصلا بابب رصعلا دعب نفدو «تامو نيتعكر ىلصو

 . اهم انذؤم ناك هنأل ىئاردابلاب فرعيو احلاص

 نب ناميلس نب ميهاربإ يفوت ةرخآلا ىدامج عبار دحألا موي يفو
 جات وخأ 2؟*”قبقبحلا نباب فورعملا ينارهملا دمحم نب هللادبع ركب يبأ

 . ريغصلا باب رباقمب هذلاو دنع نفدو «هللادبع نيدلا

 ناديملا باب دنع ئرق ةرخآلا ىدامج نماث سيمخلا موي يفو

 نيدلا فيس ريمألا كسم يف مهيلع ءانثلا نمضتي ءارمألا ىلع باتك

 جرخو هلوخدل لفتحاو ةباينلا يف هبترتل يريطخلا هعم رضحو يارك
 يلوتم ناكو راهنلا فصن هلوخد ناكو عومشلا تلعشأو هوقلتو سانلا
 راثآ اهب هلو ةئمعبسو عست ةنس ىلا نيعست ةنس نم ةليوط ةدم كركلا

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)
 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)
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١ 51 

 روكذملا رهشلا فصن سيمخلا موي هديلقت ئرقو «ليمج ءانثو ةنسح

 يقلتل جرخو يسنالقلا نب نيدلازع نع جرفأو ءاهنكسو ةداعسلا رادب

 ةيماشلا دالبلاب يقاوبلا قالطإب ناطلسلا باتك ئرقو ءةنطلسلا بئان

 ضرعتلاو ...... يئانخألاو ينيعرلا ركذ هيفو «ةرثكتسم ةلمج يهو

 .يارك نيدلا فيس نم عقو امل

 تلع ةرخآلا ىدامج رشع سداس ةالصلا بيقع ةعمجلا موي يفو

 ةاضقلاو شوقأ نيدلا لامج ريمألا ةنطلسلا بئان روضحب نينذؤملا ةنسلأ

 . مهريغو بيطخلاو

 يفوت ةرخآلا ىدامج رشع سداس ةروكذملا ةعمجلا ةليل يفو

 نباب فورعملا '”يدرواملا نمحرلادبع نيدلا نيز حلاصلا جاحلا

 .اديج الجر ناكو ريغصلا باب ةربقمب هموي نم نفدو رجاتلا ةنيشطعلا

 يقرلا ٠..... دمحأ نب دومحم نب دمحأ نيدلا باهش يفوتو

 سربيب نيدلا نكر ريمألا بئانلا ع اهيلإ هجوت ناكو صمحب "”يرقملا

 يف قشمد ىلا هربخ لصوو اهب هلجأ هكردأو ةريسي ةدم ماقأف يئالعلا

 ٍ حلا ىف ... .ةيفرشألاو ةيرهاظلاب اترقم ناكو ءةرخآلا ىدامجج فصن

 لضافلا هيقفلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج سداس ءاثالثلا موي يفو

 نب ركب يبأ نب رمع نب دمحأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا يقت

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 ١ علل حج

 «كانه نفدو ”ليعامج ةيرقب “”يلبنحلا يسدقملا دعس نب هللادبع

 ناكو ءةحاسملاو ضئارفلاو باسحلاو هقفلا يف الضاف الجر ناكو

 ءزج مئادلادبع نبا نع انل ىور «ةبيهلاو ةنامألاو ةعاجشلاب افوصوم
 .ِِلكَي هللا لوسر دجسمب هيلع هتأرق تارفلا نبا

 ةاضقلا يضاق لزعب ربخلا قشمد ىلا لصو ةرخآلا ىدامج يفو

 نذأ هنأو ةيرصملا رايدلاب ءاضقلا نع فولخم نب ىكلاملا نيدلا نيز

 يضاقلا ديعأ مث «بانتساف ايكلام ايضاق بينتسي نأ يعفاشلا يضاقلل

 لزعلا ةدم تناكو هيلع علخو بجر سداس يف هبصنم ىلا نيدلا نيز

2. 

 . نيرهش

 فيس ريمألا سبل ةرخآلا ىدامج نم رشع عساتلا نينثإلا موي يفو
 ةبتعلا لبقو دفصب ةنطلسلا ةباين ةعلخ يروصنملا صآ ردابب نيدلا

 اردب ردصلا سبل اضيأ هيفو ءدفص ىلا هنم نيرشعلا ءاثالثلا موي هجوتو

 نيواودلا رظن ةعلخ يسلبانلا سراوفلا يبأ نب دهاجم نب دمحم نيدل

 بتاك ىلوملا سبلو «ناندع نب نيدلا نيمأ فيرشلل اكراشم قشمدب

 .اضيأ ناويدلا ةباحص ةعلخ مرفألا نيدلا لامج ريمألا

 ديلقت لصو ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا ءاعبرألا موي يفو

 ناطلسلا انالوم ةلاكو يف هرارقتساب ىسنالقلا نب نيدلا رع بحاصلا

 رايدلا ىلا هسفنب رفاسو اهل هتيهارك نم ملع امل ةرازولا نم يفعأ هنأو

 )١( (77م19) "585/7 :ةنماكلا رردلا .

 :نيطسلف ضرأ نم سلبان لبج يف ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : ليعامج (؟)

 2. ("560) م ؟



 يلازربلا تايفو
 هدمسشسل 148

 اوجرخو سانلا هعدوو ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عبارلا يف ةيرصملا

 .راهنلا رخآ هعم

 هيقفلا ىفوت ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو يداحلا ءاعبرألا موي يفو

 نب دومحم نب دمحم نيدلا دعس خيشلا نب دمحم نيدلا لالج بيطخلا

 انسح اباش ناكو ةيفوصلا رباقمب نفدو هوبأ ''"يراخبلا يفنحلا دمحم

 ةحاصفب بطخي ناكو قشمد رهاظ ةيليجنزلا ةسردملاب ةذم بطخ

 هضرم يف هنم تعزتنا مث ةدم ةيهاشخرفلا سيردت يلوو توص بيطو

 ةئمتسو نيعبسو عست ةنس ةدعقلا يذ عبار يف هدلومو «هتضرم تلاطو

 1 .٠-2050
 مورلا ' 'ةينوقب

 نب رمع نب دمحم حلاصلا خيشلا رفاس ةرخآلا ىداح لوأ يفو

 مامإ " ”يلبنحلا ينارحلا رطابز نب ملاس نب دامع نب ركب يبأ نب دومحم

 رايدلا ىلا هجوتلاو فيرشلا سدقلا ةرايزل قشمد نم ريزولا دجسم

 هربخ عطقناف هب دهعلا ديدجتو ةيميت نبا نيدلا يقت خيشلا ةرايزل ةيرصملا

 ريثك احلاص ادبع ناكو ءهرمأ نم ءيش فرعي ملو ةنسلا تضقناو

 ىسيع نع ثيدحلا ىورو «رايخألا ءاحلصلا نم اكرابم اهيقف ةوالتلا

 ادبع نب دمحمو ةيميت نب نيدلا دجم خيشلاو ينارحلا طايخلا نبا

 . مهريغو ميادلادبع نباو ليلخ نب ميهاربإو ينادليلاو يداهل

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 8ا5/١1 :مورلاب مالسإلا ندم مظعأ نم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةينوق (؟)

 . (9499؟)

 . ("15) ١١6 /5 :ةنماكلا رردلا (*)



 يلازربلا تايفو
 ١مم. تدمج

 نيدلا ردب خيشلا ةنبا ةمطاف تيفوت ةرخآلا ىدامج رشع عبار يفو

 زع نب نيدلا فرش ةجوز ١2”ىجريشلا نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع

 ةصتخملا ةبرتلاب ريغصلا باب رباقمب تنفدو هدالوأ مأ اهمع نبا نيدلا

 .ابايث الو اثاثأ فلخت مل ةريخ ةحلاص ةأرما تناكو ء مهب

 6 دا ع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 مدس 1٠6١

 + ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس - درفلا بحر رهش *

 لفتحاو دلبلا لوح هعم اوشمو هيدي نيب ءارمألاو ةاضقلا بكرو قشمد

 .ادياز اريبك الافتحا ةنسلا هذه هب

 ةاضقلا يضاق نب نيدلا فرش تام بجر عبار ءاثالثلا ةليل يفو

 نويساق حفسب ''”ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش

 دحألا ةليل هدلومو «ىلاعت هللا امهمحر هدلاو دنع نفدو رهظلا هيلع يلصو

 هل ناكو و ةرهاقلاب ةئمتسو نيسمخو عبس ةنس ىلوألا ىدامج رشع سداس

 نب ليعامسإو ناهربلا نباو فيطللادبع بيجنلاو ميادلادبع نبا نم ةزاجإ
 0 40002 ٠

 نيدلا يقت خيشلا لاخ نبا وهو ه6 دم اءام د.اماعاوا. ””دلاخ نيزلاو يجريشلا

 قشمدب ةئمتسو نيعبسو نيتنثا ةنس لوألا عيبر رهش يف هدلومو «ةيميت نبا

 لقعلا رفاو ةنايدلا ريثك ةءورملا مات اديج الجر ناكو «نيعبرألا لمكي مل

 .هلهأو هب هتدلاو تبيصأو و رومألاب اريبخ

 نيدلا ءاهب حلاصلا خيشلا يفوت نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا ةيشع يفو

 الجر ناكو نويساق حفسب دغلا نم نفدو "”يفوصلا يفنحلا ةريره وبأ

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 اهضعبب اهقاصتلا ىلا ىدأ اغلاب ارثأت ةبوطرلاب ةرثأتم [ 1/89 ءب/١4 ءأ/١8 1 قاروألا ()
 . اهتءارق ةلاحتساو اهسمط مث

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (©)



 يلازربلا تايفو
١6 

 دهازلا خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو عساتلا تبسلا ةليل يفو

 ("”يلبرألا رمع نب ركب يبأ نب نابعش تاكربلا وبأ فلسلا ةيقب دباعلا

 عماجلاب تبسلا رهظ هيلع يلصو قشمد عماجب نييبلحلا ةروصقمب

 ةيفوصلا ةربقم ىلا لمحو ةزانجلا روضحل قلخلا عمتجاو روكذملا

 زئانجلا نم هتزانج تناكو ينيمدرجلا دمحم خيشلا حيرض دنع اهب نفدف
 ءارمألاو ءاملعلاو ةاضقلا اهرضح ءاهدوجو لقي يتلا ةروكذملا

 اكرابم اخيش ناكو «سانلا ةماعو ءارقفلاو خياشملاو باتكلاو رودصلاو

 ؛ءارقفلا ىلا ةحارلا لاصيإو ةدابعلا ىلع ابضاوم ريخلا ريثك احلاص

 بلحب أشنو ايبص 2'”لبرأ هدلب نم جرخو ءهرمع لوط خياشملا مدخ

 هدلومو «تام نأ ىلا قشمد ىلا داع مث ةدم اهب ماقأو ةرهاقلا لخد مث

 ديشرلا نع ثيدحلا ىور «لبرأب ةئمتسو نيرشعو عبرأ ةنس ابيرقت

 يعراشلا يكم نب نامثعو لاعنلا نب نئاصلاو نينب نب ينغلادبعو راطعلا

 نباو مراكم نب يلع نب ركب يبأو مئادلادبع نباو فيطللادبع بيجنلاو

 «مهريغو فولخم نب نامثعو ديدح يبأ نباو نيوز نباو نوزع

 يرهاطلا نبا هخيش هل جرخو «ةرهاقلاو سدقملا تيبو قشمدب ثدحو

 اهتءارق رضح نممو «ةرم ريغ هيلع تئرقو اخيش نيعبرأ نع ةخيشم

 نيدلا مجن ةاضقلا يضاقو نيدلا فرش هوخأو نيدلا جات انخيش هيلع

 .يريرحلا نبا نيدلا سمش ةاضقلا يضاقو

 )١( :ةنماكلا رردلا ١84/7 )١95( :بهذلا تارذش 54/8 .

 عساو ضرألا نم ءاضف يف ةريبك ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :لبرأ ()

 .(505) ١55/١ طيسب



 يلازربلا تايفو
 دم 1١6

 ريغصلا خيشلا ةرهاقلاب يفوت بجر نم نيرشعلاو نماثلا يفو

 ةنطلسلا بئان ..... ريمأ توتكب ريبكلا ريمألا نب ناهربلا

 .ةدذمب هتوم لبق لزع دق ناكو ,20ةيردنكسإلاب

 داع دع <

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ١هؤ ححح

 »+ ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس - كرابملا نابعش +

 سانلا اعدو اهنم نينوجسملا جرخأو قشمدب نوجسلا باوبأ ىلا نيدلا

 .ارفاو ءاعد قاوسألا ىف هل

 نم يسنالقلا نب نيدلا زع بحاصلا لصو مويلا اذه يفو

 راهنلا رخآ هلوصو ناكو عوبسأو رهش ةدم قشمد نع باغ «ةرهاقلا

 سانلا هأتهو ةعمجلا موي ةعلخلا سبلو ةنطلسلا بئانب عمتجاو

 هرارمتسا ىضتقمب ماكحلا ىلا ابتك هعم رضحأو و هباب ىلع اومحدزاو

 ىلع هدعاس «هيف نذأ الو كلذ يف لكوي مل ناطلسلا نأو قشمدب هيلع

 نوغرأ نيدلا فيس ريمألاو ةيناطلسلا صاوخلا رظان نيدلا ميرك كلذ
 (13ه .
 00 ا ا ا ا ا ريعو

 نيدلا سمش يفوت نابعش نم نيرشعلاو نماثلا دحألا ةليل يفو
 فورعملا ©"”يبتكلا يراصنألا نسحلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم

 نفدو « عماجلاب دحألا رهظ هيلع يلصو رحسلا تقو ء......

 يركيو زبخلا عيبي .... توناح هل ناكو « ريغصلا باب رباقمب

 بوسنم هنأ يل ركذو بتاكلا راجنلا نبا مدخي هرغص يف ناكو «بتكلا

 ىلا ىدأ اغلاب ارثأت ةبوطرلاب ةرثأتم [ 1/85 ءبر/46 ءأ/86 ءب/84 أ /85 ] قاروألا )١(

 . اهتءارق ةلاحتساو اهسمط مث اهضعبب اهقاصتلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو

 نب دمحم نيدلا مجن نع دحاو ءزجب ثدح ءراصنألا راجنلا ينب ىلا

 ىدحإ ةئس هيلع هتعمس ء«رونلا نباب فورعملا ...... ركب ىبأ

 0 ثيداحألا ىهو ةئامتسو نيسمخو

 ةسمخ ىل لاقف هتوم ةنس هدلوم نع هتلأسو «قشمدو ةرهاقلاب

 . ةنس نوعبسو

 نب دمحم نيدلا سمش نب دمحأ ةرهاقلاب يفوت نابعش عبار يفو

 رجاتلا يرهاقلاب هدلاو فورعملا ''”يمكاحلا يدركلا رمع جاحلا
 هب بيصأو نيرشعلا ءانبأ نم القاع هدلاوب اراب انسح اباش ناكو ءرافسلا

 .ربصو هدلاو

 دج دع 2

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 ض١ نك حج

 »* ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس - مظعملا ناضمر رهش *

 نب ىيحي نيدلا رصان خيشلا يفوت ناضمر ثلاث سيمخلا موي يفو

 فيرشلا فحصملا مداخ 2''ينامثعلا زيزعلادبع نب دمحم نب ميهاربإ

 . قشمد عماجب ةباطخلا ةروصقمب

 ينادمهلا نيدل ادجم خيشلا يفوت ناضمر عبار ةعمجلا ةليل يفو

 بيقع ةعمجلا موي اعم امهيلع ىلصو «ةيطاسيمشلا هاقناخلاب '"”ىفوصلا

 همأ دنع ةيفوصلا رباقمب ىنامثعلا نفدو ءرصنلا باب جراخ عماجلاب ةالصلا

 يف ماقأ اروكشم اديج الجر ىنامثعلا ناكو «لبجلاب ينادمهلا نفدو

 ءارمألا نم ةعامجل ناكو «ةنس نيثالث نم اوحن فحصملا ةمدخب هتفيظو

 فاختأ :هل لوقي التاق مانملا يف مرفألا ريمألا ىأرو ءةنسح ةديقع هيف

 ةنس لك يف هيلإ يدب وه ناكو «كلذل هاعري ناكو «ينامثعلا كفلخو

 . ةوالت بحاص ادباع احلاص ردقلا ليلج الجر ناكف ىنادمهلا امأو ءةنس

 رظن نع ناميلس ردصلا نب نيدلا لامج لصفنا رهشلا لوأ يفو

 نم اوحن رشاب مث امايأ رشابي ملو سوعلسلا نب نيدلا يقت هيلوو عماجلا
 .نيدلا لامج ديعأ مث رهشأ ةثالث

 0 "”نماث ءاثالثلا موي يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمحرت ىلع رثعأ مل (0)

 - اهقاصتلا ىلا ىدأ اغلاب ارثأت ةبوطرلاب ةرثأتم [ 1/48 ] ىلا [ ب 4 ] نم قاروألا (")



 يلازربلا تايفو
 ها/ ١

 ()[ ةئمعبسو رشع ىتنثا ةنس - مارحلا مرحم ]

 نيدلازع قشمد نم هجوت مرحملا سماخ تبسلا موي يفو
 نيدلا لامج ريمألا نباو يقشمدلا نابلب امهو نارخآ ناريمأو شاكدرزلا
 نع اوزاحناو رقنسارق نيدلا سمش ريمألا ىلا مهلك اوهجوتو مرفألا
 .ناطلسلا اوبتاكو ةبرتلا يف انهم ريمألا دنع اوماقأو دالبلا

 يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت مرحملا نم نماثلا ءاثالثلا موي يفو
 ©)يفوصلا يراكهلا رصن نب دواد نب ميهاربإ قاحسإ وبأ فلسلا ةيقب
 برقلاب ريغصلا باب ةربقمب نفدو قشمد عماجب راهنلا رهظ هيلع يلصو
 أرقأو ةدابعلاو ةوالتلا ريثك اكرابم الجر ناكو « #4 ةباحصلا روبق نم
 سمش خيشلا باحصأ نم ناكو قشمد عماجب ةليوط ةدم سانلل نارقلا
 خيش نع ةفرع نبا ءزج انل ىور و بلح بيطخ يروباخلا نيدلا
 رمعلا نم نينامثلا زواجو «يراصنألا زيزعلادبع نيدلا فرش خويشلا
 . ىلاعت ُةْللْكَك

 ىلع قشمد عماجب يلص مرحملا رشع يداح ةعمجلا موي يفو

 يثراحلا دوعسم نيدلا دعس ةاضقلا يضاق امهو «ةرهاقلاب اتام نييضاق

 ناضمر رهش نم يناثلا ءزجلا ىلع لمتشت يهو ءاهتءارق ةلاحتساو اهسمط مث اهضعبب -

 ةنس نم مرحملا رهش لوأو ةجحلا يذو ةدعقلا يذو لاوش مث ةئامعبسو رشع ىدحإ ةنس
 . ةثامعبسو رشع ينثا

 )١0( صنلا ىلا ةفاضإ نيسسوقلا نيبام .

 . (57) 55/١ :ةنماكلا رردلا ١5/١ )١187( :يبهذلا خويش مجعم (؟)



 يلازربلا تايفو
 هم ١

 يكلاملا نيدلا نيز ةاضقلا يضاق نب نيدلا ييحم يضاقلاو يلبنحلا

 فرش يضاقلا لصو مرحملا نم رشع عساتلا تبسلا موي يفو

 قشمدب ءاشنإلا ناويد ةباحص ايلوتم قشمد ىلا هللا لضف نب نيدلا

 ملو ناويدلا يف هيخأ رارمتساب مسرو نيدلا يبحم هيخأ نع اضوع

 ديدجتو هيلع مالسلاو هيقلتل سانلا جرخو ءءيش امهمولعم نم صقني

 .هب دهعلا

 جاجحلا بتك تلصو مرحملا نم نيرشعلا دحألا ةيشع يفو

 نأو راعسألا ةصيخر هايملاو راطمألا ةريثك ةنس تناك ابنأو مهرابخأو

 يف 2''ةيده ىلا ةنيدملا نم ةقشملا ةزافملا يف عوجرلا يف دجو ءاملا

 اريثك ارطم ةفيرشلا تافرعبو ةيوبنلا ةنيدملاب اورطم مهنأو عضاوم ةعبرأ

 .هلل دمحلاو

 ءاثالثلا ةركب ةسورحملا قشمد ىلا يزاجحلا بكرلا لصوو

 ةنطلسلا بئان «مهيقلتل سانلا جرخو مرحملا نم نيرشعلاو عساتلا

 .ةداعلا هب ترج امك رباكألاو ةاضقلاو

 . قشمد ىلا رمتنطلا نيدلا فيس ريمألا لصو مرحملا خلس يفو

 دزغ دع 2

 )١( :ةماميلا يلاوح عضوم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةيده 406/6
. )1١5559( 



 يلازربلا تايفو
 ١ه4 ل

 + ةئمعبسو ةرشع يتنثا ةنس - رفص *

 تيفوت رفص سماخ نينثإلا موي رحس يفو ءصقان سيمخلا هلوأ
 نيدلا سمش لدعلا خيشلا تنب ءاسنلا زع هللادبع مأ ةحلاصلا ةخيشلا
 قشمدب اهرادب '”نودلخ نب هللا ةبه نب يلع نب زيزعلادبع نب دمحم

 نع ةزاجإلاب انل تور .مهل ةبرتب نويساق لبج حفسب دغلا نم تنفدو
 تناكو «يمشاهلا راخفلا يبأ نباو يرغشاكلاو يطيبقلا نب فيطللادبع
 تحت لودعلا نايعأ نم اهدلاو ناكو نينامثلا تانب نم ةريبك ةأرما
 .قشمدب تاعاسلا

 دهازلا حلاصلا خيشلا يفوت رفص عباس ءاعبرألا راهن رخآ يفو
 دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا نيز حلاصلا فلسلا ةيقب دباعلا

 مث يقرافلا ينابيشلا نمحرلادبع نب ىسوم نب يلع نب ركب يبأ نبا
 سيمخلا موي نفدو «ةروكذملا ةيرقلاب ”)ادلي ةيرق بيطخ "”يومحلا
 تس ةنس بلحب هدلومو «ريثك قلخ رضحو ةيرقلا ةربقمب رهشلا نماث
 نع ائيش ىورو ةنس نيثالث نم رثكأ ادلي ةيرقب ماقأو «ةئمتسو نيرشع
 «ءاهريغو ..... بيطخلا رمع يبأ نب نيدلا سمش خيشلا نع اليلق

 ءهقفلا نم ائيشو نارقلا أرقو ةرايزلاب ادوصقم اكرابم احلاص الجر ناكو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )0هتحرت ىلع رثعأ مل .

 004/0 :قشمد برق ةفورعم ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ادلي (9)
 .(١1؟9100)



 يلازربلا تايفو
 اج .١

 ةدم دعب دلبلا ىلا لخدي ناكو ءاريثك . . . .ةفيطل ةميرك هقالخأ تناكو

 ينبا هيلع تعمسأو «هاعد نوسمتليو هذي نولبقيو هب سانلا كربتيف

 .يراصنألا ءزج نم ثيداحأ ادمحم

 لاخ ؛''ينارحلا رهاط نب يلع يفوت رفص نماث سيمخلا موي يفو
 نيينارحلا نم ناكو رجاتلا ينارحلا كديبع نب فسوي نيدلا لامح

 .ريبك عمج هرضحو ةيفوصلاب نفدو ؛«نيروهشملا

 نب ناسح نب رمع خيشلا يفوت رفص رشع يناث نينثإلا موي يفو

 ريغصلا باب رباقمب نفدو قشمد عماجب ةدايزلا باوب '”ينارحلا يلع

 ناكو احلاص الجر ناكو «دزربط نبا باحصأ نم اريثك انعم عمسو

 .نارحب نيفورعملا نيحلاصلا نم هدلاو

 «ةرخآلا ءاشع لبق رمقلا فسخ رفص رشع ثلاث ءاثالثلا ةليل يفو

 فوسكلا ةالص يف عرش مث ةرخآلا ءاشع نيدلا لالج بيطخلا ىلصو

 مايقلا يفو ةعاسلا تبرتقاب يناثلا مايقلا يفو فاقب لوألا مايقلا يف أرقف

 هذه ماقأو ربنملا ىلع بطخو ةمايقلاب عبارلا مايقلا يفو ةعقاولاب ثلاثلا

 . ةنسلا

 ناطلسلا موسرمب ديربلا لصو رفص رشع ثلاث ءاثالثلا موي يفو

 سمش ريمألا «ةعاطلا نع نيجراخلا ءارمألا لاومأ ىلع طايتحالاب

 رمديأ نيدلا زع ريمألاو مرفألا نيدلا لامح ريمألاو رقنسارق نيدلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
 .هتمجرت ىلع رثعأ.مل )١(



 وه يلازربلا تايفو

 ربخلا لصوو «مهكالمأو مهلصاوحو مهرئاخذو مهناملغو شاكدرزلا

 ءدمحم هوخأ هضوع لعجو انهم زبخ عطق هنأ رفص عباس يف قشمد ىلا

 ىلا ازهجت مرفألا نأو شاكدرزلا نأ قشمد نم بلط خيراتلا اذه يفو

 . ةرهاقلا

 نب تباث خيشلا يفوت رفص نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا موي يفو

 ىسدقملا هللادبع نب ىلع نب ىيحي نيدلا ديشر ظفاحلا نب دمحأ

 نم ثيدحلا ىور « ةفارقلاب نفدو رصمب ''”راطعلاب فورعملا يرصملا

 «ةاورلا يف ليلق هناف . ...ءزج ليصحتل ةبلطلا هنم عمسو هدج

 .رصمب ةئمتسو نيسمخو عبرأ ةنس مرحملا رشاع يف هدلومو

 مجن يضاقلا نب ناميلس نيدلا ردص يضاقلا يفوت مويلا اذه يفو

 نفدو ةرهاقلاب ةيرهاظلا سردم ''”ىفنحلا ىطلملا ناورم نب دواد نيدلا

 . ةفارقلاب سيمخلا موي
 قشمد ىلا صمح بتئان يئالعلا سربيب نيدلا نكر ريمألا مدقو

 .فصنو رهش دعب كسم مث هتباين ىلا داعو
 حلاصلا خيشلا يفوت رفص نم نيرشعلاو يناثلا سيمخلا موي يفو

 يلع نب متاح نب دمحأ خيشلا نب ميهاربإ نيدلا فرش دهازلا هيقفلا

 رهاظ ينينويلا هللادبع خيشلا ةربقمب هموي نم نفدو كبلعبب "”يكبلعبلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
 . 1١61/7 )١18575( :ةنماكلا رردلا (5؟5) ؟**/؟ :ةيضملا رهاوجلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 حب | !١١1١

 دمحم هيقفلا خيشلا باحصأ نم اكرابم احلاص اخيش ناكو «كبلعب

 «مايصلاو ةالصلا ريثك ناكو هقفلاب هيلع لغتشاو اريثك هبحص ينينويلا

 رمأ هنكمأ نم ملعيو سانلا نيب حالصإلا بحيو مالسلاب يقل نم أدبي

 هدلومو ءاهبساكمو ايندلا لاغشأ نم ءيشب لغتشي مل سفنلا ريقف نيدلا

 وهو نعاطم دجسم مامإ ناكو «كبلعبب ةئمتسو نيتسو ىدحإ ةنس يف

 ظفاحلا نب ناميلس يبأو يدرعسألا ناميلس نم عمس «ةنفج قوسب

 نباو يتللا نبا هل زاجأو ءادرم بيطخ ليعامسإ نب دمحمو ينغلادبع

 نباو ةبزور نباو يمامحلا بجنألاو قازرل ادبع نب رصنو نوراه

 لقثو هرمع رخا يف رضأو «مهريغو نزاخلا نباو يرغشاكلاو يطيبقلا

 . كبلعبيو قشمدب هنم انعمسو هيلع عامسلا قشو هعمس

 مث اهضعبب اهقاصتلا ىلا ىدأ اغلاب ارثأت ةيوطرلاب ةرثأتم [أ/5١6١ ىلإ !/7١٠7؟ نم ] قاروألا )١(

 . اهتءارق ةلاحتساو اهسمط



 ١ يلازربلا تايفو

 ()[ ةئمعبسو رشع يتنثا ةنس - لوألا عيبر ]

 . ةرثكتسم ةلمح هنم اوذخأو كلذ لكعيبو.. 60606060606. .6

 ريمألا مهنم ةيرصملا رايدلا نم مداقت ثالث قشمد ىلا لصوو

 ةعمجلا موي يف صمحب ناك يذلا وهو سلبارطب ابئان رمت نيدلا فيس

 ىلا اوهجوت مث جرملاب اولزنو لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا

 .مرفألا نع اضوع سلبارطب نيدلا فيس ريمألا لقتسا مث بصقلا

 ىلا ناطلسلا باتك لصو لوألا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا يفو
 بئانلا نأو روغثلاب مهتيصوو ءارمألا ىلع ليخلا قوسب ئرقو قشمد

 . لصف

 شاكدرزلاو مرفألاو رقنسارق ءارمألا لصو لوألا عيبر رخاوأ يفو

 مهاقلتو '”نيدرام ىلا اسفن نيعبرأ نم اوحن مهناملغو مهعم نمو

 ةثام موي لك يفو «مهرد فلأ نيتس ادنبرخ رمأب مهيلإ لمحو اهبحاص
 ةعست ناتسب يف هدنع اوماقأو «منغلا نم اسأر نيسمخو ريعش '"”كوكم

 .مهل اماركإ مهعم هدلو لسرأو مهعدوو اوهجوتو مايأ

 دنع دلع د

 )١( صنلا ىلا ةفاضإ نيسوقلا نيب ام .
 /0 :ةريزجلا لبج ىلعأ ةروهشم ةعلق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نيدرام ()

 . (١1ا/ا"و) 5

 عسي ليق «دالبلا يف هيلع سانلا حالطصا فاالتخاب هرادقم فلتخي ميدق لايكم : كوكملا قفوفز

 . 848١/7 :طيسولا مجعملا :فصنو اعاص



 يلازربلا تايفو
 6١١غ ) حححسم

 »+ ةئمعبسو ةريششع يتنثا ةنس - رخآلا عيبر رهش +

 يفوت رخآلا عيبر رهش لهتسم تبسلا موي يفو «لماك تبسلا هلوأ

 نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ نيدلارخف يرقملا لضافلا هيقفلا خيشلا

 «كانه تامو ةيرالسلا مامح يف عقو «''”يشكارملا يبرغملا هللادبع

 رباقمب نفدو عماجلاب راهنلا رصع هيلع يلصو ةيحاورلاب لسغو

 ملعلاب اريثك لعتشاو اروكشم اكرابم اهيقف اديج الجر ناكو «ةيفوصلا

 أرقو سرادملاب اهيقفو ةيحاورلا ةسردملا مامإ ناكو ءهطخب خسنو

 عمسو ةملسم نب ديشرلا ىلع ثيدحلا ىورو يواوزلا ىلع تاياورلاب

 يداهلادبع نب دامعلاو ينارحلا ليعامسإو ةحلط نباو يعوشخلا

 بيطخ نب نامثعو يئاردابلاو نالع نب ديدسلاو ىباطرفكلاو ىنادليلاو

 نع يبطاشلا تلأس «مئادلادبع نباو يخلبلاو رونلا نب مجنلاو ةفارقلا

 نينس سمخب ينم ربكأ وه :لاقف روكذملا يشكارملا رمع رادقم

 براق لق نوكيف ةئكمتسو نيثالثو عست ةنس يبطاشلا دلومو «رثكأو

 . كلذ ىضتقمب نينامثلا

 خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نم سداسلا سيمخلا موي يفو
 خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش ردصلا بيدألا لضافلا لدعلا

 هرادب "”يكبلعبلا باحس نب يلع نب ناورم نب ناميلس نيدلا مجن

 . (7777) 791//؟ :ةنماكلا رردلا )١(

 :ةنماكلا رردلا )7١7( 777/7 :رابكلا ءارقلا ةفرعم 517/١)77( :يبهذلا خويش مجعم (1)

 ,. ("98) *_و/



 يلازربلا تايفو
١56 

 نفدو قشمد عماجب مويلا اذه رصع هيلع يلصو قشمدب لقبلا بردب
 دهشو كلذ كرت مث ةدم نيصاوخلاب ارجات ناكو ءنويساق لبج حفسب

 ةيبرعلا يف لاغتشا هل مدقت ناكو «ةميقلا ةداهش يف لخدو ماكحلا ىلع

 ملع خيشلا ىلع نارقلا أرقو ناسح دئاصق هلو رعشلا مظنو بدألاو

 تارم هنع انل اهاورو ةيبطاشلا هظفح نم هيلع ضرعو يواخسلا نيدلا

 نيعبرألاو رافصلا ءزجو نايفس ءزج اضيأ هنع انل ىورو «ةددعتم

 خياشملا نع رهسم يبأ ةخسن انل ىورو دئرم نب مشاه خيراتو ةيفلسلا

 ليلخ نب ميهاربإو نيزر نباو نالع نباو يزاريشلا نب جاتلا ةعبرألا

 .قشمدب ةئمتسو نيرشعو عست ةنس هدلومو «كلذ ريغو

 كبولطق نيدلا فيس ريمألا يفوت رخآلا عيبر رهش سماخ يفو
 .قشمد ءارمأ دحأ '”يخيشلا

 نيدلا مجن روصنملا كلملا يفوت رخآلا عيبر رهش نم عساتلا يفو
 كلملا نب نالسرأ ارق نيدلا رخف رفظملا كلملا نب يزاغ حتفلا وبأ

 يزاغ نب قترأ نيدلا رصان روصنملا كلملا نب يزاغ نيدلا مجن ديعسلا

 نفدو «"”نيدرام بحاص قترأ نب يزاغ نب شاترمت نب يبلا نب
 نيعبسلا رشع يف اخيش ناكو ءهدادجأو هيبأ دنع ةعلقلا تحت مهتسردمب

 دواد ديعسلا هيخأ دعب اهيلو «ةنس نيرشع وحن نيدرام ةنطلس يف ماقأ

 يف تامو اموي رشع ةعبس يقبف لداعلاب بقلو يلع ريمألا هدعب يلوو
 روصنملا كلملا نب حلاصلا كلملا هوخأ هدعب يلوو ءروكذملا رهشلا

 )١( :ةرهازلا موجنلا (5455) 705 /" :ةنماكلا رردلا ١89/9 .

 :ةنماكلا رردلا (؟)  )2070( 5١7/7:ةرهازلا موجنلا ١58/4 :بهذلا تارذش 0/8 .



 يلازربلا تايفو
 اذودذ حل

 يف روكذملا روصنملا كلملا تومب قشمد ىلا ربخلا لصوو ءروكذملا

 انيمس ةقلخلا لماك الجر ناكو ء«روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو ثلاثلا

 نوكتف هل لصحي بعت نم افوخ ةفحمب مئاق هفلخ نوكي بكر اذإ انيدب

 .قدصتو نوجسلا لهأ جرخأ هضرم يفو «هل ةأيهم ةفحملا

 نكر ريمألا صمحب كسم رخآلا عيبر عسات دحألا ةركب يفو

 هكسم «نينثإلا موي رخآ يف قشمد ىلا لمحو يئالعلا سربيب نيدلا
 ش .امهريغو ينامرقلاو ناطلسلا كولمم سيلجق

 ءارمألا نايعأ نم قشمدب كسم رخآلا عيبر رشاع نينثإلا موي يفو
 نيدلا نكر ريمألاو ناغوط .نيدلا فيس ريمألا مهو ءراهنلا لوأ ةعبرأ

 رجنس نيدلا ملع ريمألاو نونجملاب فورعملا رادحلسلا سربيب

 راهنلا رخآ يف كسمو «يجانلا سربيب نيدلا نكر ريمألاو يناورجلا

 ءاعبرألا ةليل يفو «يئالعلا عم لصو ناكو يلشك نيدلا فيس ريمألا

 نم مهعمو نيروكذملا ةتسلا ءارمألاب اوهجوت روكذملا رهشلا رشع يناث

 . كركلا ىلا دنجلاو ءارمألا نم مهظفحي

 باب لخاد قيرح عقو رخآلا عيبر نم رشع يناثلا ةليل يفو
 سراوفلا يبأ نب نيدلا مجن راد اهنم رودو نكامأ هيف قرتحا ةمالسلا

  .تاقدصلا لماع

 نيدلا زع يضاقلا يفوت رخآلا عيبر رشع عبار ةعمجلا موي يفو

 نفدو نينمصلا يضاق ''”زيزعلادبع نب ةمالس نب سابع نب زيزعلادبع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
1١ 

 اديج الجر ناكو «ةنس نيسمخ وحن نم اهيضاق ناكو ءاهم هموي نم

 تدجوو ءاضيأ ''”ىون ءاضق هرمع رخآ يف هيلإ فيضأو اريخ اميرك

 .يديبزلا نبا ىلع قشمدب اعامس هدلاول

 ("”بتاكلا يروهنسلا نبا يفوت رخآلا عيبر نم رشع عباسلا يفو

 .ةرهاقلاب روهشملا

 بيطخلا خيشلا يفوت رخآلا عيبر رشع نماث ءاثالثلا موي يفو

 هللادبع يبأ بيطخلا خيشلا نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا فيفع

 "”يسدقملا يوادرملا حتفلا يبأ نب دمحأ نب ليعامسإ نب دمحم

 ءادرمب ةئمتسو نيثالث ةنس ابيرقت هدلومو «كانه نفدو اهب ادرم بيطخ
 نيسمخو ثالث ةنس يف هسفنب ثيدحلا أرقو هدلاو عم قشمد درو ناكو

 ةيرقلاب ةليوط ةدم بطخو مئادلادبع نياو هدلاو ىلع ريثكلا عمسو

 نيتسو سمخ ةنس زابخلا نبا هنم عمس اميدق ثدحو «ةروكذملا

 .ادرمو قشمدب هيلع تأرق «ةئمتسو

 ريبكلا ردصلا بلحب يفوت رخآلا عيبر رهش نم رشع نماثلا يفو
 ارظان ناكو ؟*”ىطساولا نب دمحأ نيدلا سمش نب يزاغ نيدلا باهش

 يلوو قشمد رظنو سلبارط رظن يلوو ةرم ريغ بلح رظن يلوو «كانه

 )١( :اهتبصق يهو ناروح لامعأ نم ةديلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ىون 5/

 "هال )17149( .

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 . (73755) "51/57 :ةنماكلا رردلا (*)

 )5( :ةنماكلا رردلا "/ 5١85 )8١86( .



 يلازربلا تايفو
 ١ ذره ١ حج

 نينامثلا ءانبأ نم اريبك اخيش ناكو «ةيروصنملا ةلودلا ىف ةبحصلا ةرازو

 . ةرجه مدقو ةمرح هلو ةيناطلسلا مدخلا يف لقنتي لزي مل

 كسمب قشمد ىلا ربخلا لصو رخآلا عيبر نم رشع عباسلا يفو

 نيدلا لامج ريمألاو ةنطلسلا بئان راداودلا سربيب نيدلا نكر ريمألا

 بجاحلا يلامكلا رقنس نيدلا سمش ريمألاو قشمد بئان يكركلا شوقآ

 مل ءارمألا نم مهريغ ةسمخو ةرهاقلا ةعلقب جرب يف اوسبح مهنأو

 ريمألا قشمد لخد رخآلا عيبر نم نيرشعلا سيمخلا موي يفو

 ماشلاب ةنطلسلا ةباين ايلوتم يرصانلا يكلملا ركش نيدلا فيس ريبكلا

 مهنم ءارمألا «ةيناطلسلا كيلامملا نم ةعامج هعم لصوو «سورحملا

 سربيب زبخ ىلع قشمدب ماقأ ياطقرأ نيدلا فيس جاحلا ريمألا

 رادب لزنو .كلذب اوفتحاو ةجرفلاو يقلتلل قشمد لهأ جرخو «يئالعلا

 عبارلا انركذ يذلا مويلا اذهو «ديج رطم عقو هلوصو دنعو «ةداعسلا

 ةروصقمب ىلصو عماجلا ىلا ةعمجلا موي رضحو «بآ نم نيرشعلاو

 .هقيرط يف عومشلا تلعشأو ةباطخلا

 خبشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا تبسلا موي يفو
 نب دمحأ نيدلا باهش انخيش نب دمحم نيدلا سمش بيدألا لجألا

 يلصو «٠ "لل يقشمدلا يكبلعبلا باحس نب يلع نب ناورم نب ناميلس

 ؛هدلاو ةبرتب نفدو نويساق حفسب يرفظملا عماجلاب مويلا اذه رهظ هيلع

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/١4 )97( .



 يلارربلا تايفو
 -دملسلا 0864

 ةرجألاب خسنيو كشكلاب ادهاش ناكو رهشلا اذه يف هتافو تمدقت دقو

 ةئامتسو نيعبرأو تس ةنس ةدعقلا يذ نماث يف هدلومو مظن هلو

 .ةعامج نم عمسو رسيلا يبأ نبأ نع انل ىور «قشمدب

 يبأ نيدلا سمشل عيقوت ديربلا عم لصو روكذملا تبسلا موي يفو

 نع اضوع ماشلاب شيجلا ناويد رظنب ديمح نب نيدلا نيز نب بلاط
 نيدلا نيعم ردصلا لصو مث امايأ هرشابف ةيمالسلا خيش نب نيدلا بطق

 .ارظان شيشح نبا

 خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا دحألا موي يفو
 ©"”يلبنحلا حالسلا قوسب لالدلا دواد نب ناميلس نب يزاغ حلاصلا

 داهتجالا ريثك احلاص الجر ناكو ءريغصلا باب رباقمب هموي نم نفدو
 يف ةدابعلا ةمزالم يف هدوهجم لذبي ناكو هرمع رخآ يف رضأو ةدابعلاو

 خيشلا دالوأ ةلاخ جوز ناكو ءةفلكلاو ةقشملا عم ددرتيو ةعامجلا

 .خويشلا نم ةعامج نم انعم عمسو .يكبلعبلا رخفلا نيدلا سمش

 ةئامتسو نيثالثو عست ةنس ىلوألا ىدامج رشاع تبسلا ةركب هدلومو

 . كركلا ةعلقب

 ةاضقلا يضاقل عيقوت لصو رخآلا عيبر نم نيرشعلاو عباسلا يفو
 ال نأو فاقوألا رظنبو هيلإ ركسعلا ءاضق ةداعإب يرصص نب نيدلا مجن

 ةداع ىلع كلذ يف يرجي نأ ةيماشلا دالبلاب ةبانتسالا يف دحأ هكراشي

 .نيمدقتملا ةيعفاشلا ةاضقلا

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 ١ا/د خس

 ءارمألا رود ىلع طايتحالاب موسرملا لصو خيراتلا اذه يفو

 .قفرب كلذ ىلع طيتحاف مهلويخو مهرئاخذو مهلصاوحو نيكوسمملا

 حلاصلا خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش رشع عباس ءاثالثلا ةركب يفو

 نب نوراه نب دمحم نب نوراه نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون

 رضحو ؛«ةرهاقلاب ثيدحلا يراق ''"يقشمدلا يبلعثلا ديمح نب يلع

 يف هدلومو ءرصنلا باب جراخ هتوم ناكمب نفدو ميظع قلخ هتزانج

 «هتقو يف ةرهاقلا دنسم ناكو «قشمدب ةئامتسو نيرشعو تس ةنس

 ينادمهلا رفعجو يلبنحلا نب حصانلاو يتللا نباو يديبزلا نبا نع ىور

 يبأ نب مركمو ريقملا نباو يلبرألا رخفلاو ةحاور نباو يزاريشلا نباو

 مهضعبو اعامس مهضعب ةعامجو ينزاملا دمحأ نب ملسملاو رقصلا

 احلاص الجر ناكو «ةخيشم يكبسلا نيدلا يقت هل جرخو ءاروضح

 ءزج لوأ نم ةعطق هيلع تأرق ء«ريخلاب افورعم ثيدحلا ةءارقب اروهشم

 . ةيمثرهلا ينب

 د د

 تءاج تارذشلا و رردلا يفو 8-2 :بهذلا تارذش ففشغق] لق اذرإ :ةنماكلا رردلا )١(

 . ملعأ هللاو يبلعثلا لدب يبلغتلا



 يلازربلا تايفو
 نم

 + ةئامعبسو ةرشع ينثا ةنس - ىلوألا ىدامج *

 يفوت ىلوألا ىدامج نماث نينثإلا موي يفو ءصقان نينثإلا هلوأ
 نب ىبحي نيدلا ييحم نب ةاضقلا ىضقأ دمحم نيدل اردب لضافلا هيقفلا

 نفدو «قشمدب ةيسبارشلا ةسردملاب '''يكلاملا يواوزلا قيتع نب حلاص
 «ريغصلاو ةيباجلا باب جراخ فارشألا ةربقمب هدلاو دنع ءاثالثلا موي

 .هدلاو دعب سردو ظفحو لغتشاو بوسنملا طخلا بتكو اباش ناكو

 نويرصملا ءارمألا ةرهاقلا ىلا قشمد نم رفاس خيراتلا اذه يفو

 .شيجلا نم مهعم نمو

 ةرشابمب قشمد ىلا ربخلا لصو ىلوألا ىدامح نم سداسلا يفو

 «ةيرصملا رايدلاب ةنطلسلا ةباين يرصانلا راديودلا نوغرأ نيدلا فيس

 عم شيجلا ناويد ىلا هعوجرو كيلامملا بتاك نيدلا رخف صالخبو
 .نيدلا بطق رارمتسا

 ردصلا لصو ىلوألا ىدامج نم رشع يناثلا ةعمجلا ةليل يفو

 قشمد ىلا ةيرصملا رايدلا نم شيشح نب هللا ةبه نيدلا نيعم ريبكلا

 اذه يف ديمح نبا نيدلا سمش لعجو قشمدب شيجلا ناويد رظن ايلوتم
 شيج رظن نيدلا رخفل مسرو رذنملا نب نيدلا رخف ناكم ناويدلا

 .اهيلإ هجوتف سلبارط

 )١( :ةنماكلا رردلا 5١5/5 )١١57( لاوش يف هتافو رجح نبا ركذو ٠١لاه .



 يلازربلا تايفو
 اال حجب

 مامإلا هيقفلا يفوت ىلوألا ىدامج نم رشع ثلاثلا تبسلا ةليل يفو
 خيشلا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع ثدحملا بيدألا لضافلا ملاعلا

 نب نسحملادبع نب ديمحلادبع نب نسحملادبع نب ميهاربإ نيدلا دامع

 (7يومحلا يعازخلا صانرق نب نيسحلا نب نسحلا نب دمصلادبع

 رباقمب نفدو «ةبيقعلا عماجب تبسلا رهظ هيلع يلصو قشمد رهاظب

 « ةثامتسو نيسمخو عبرأ ةنس يف رخاوأ يف ةامحب هدلومو « ةيفوصلا

 نميلاو زاجحلا ىلا رفاسو لصحو لغتشا الضاف اديج الجر ناكو

 .هنم هنع بتك نسح مظن هلو اريثك هطخب بتكو ءاهب ماقأو رصم رايدو

 هرضحو اسرد ركذو عماجلاب ءارمألا ىلع مولعم هل ررق قشمد درو املو

 . صيوح يف ةامحب بطخ ناكو نايعألاو ةاضقلا

 ماوق نب دمحم خيشلا لخد ىلوألا ىدامج فصن نيتئإلا موي يفو

 يف ارضحم اوبتكو ريثك عمج هعم عمتجاو قشمد عماج ىلا ةيحلاصلا نم

 دهشو سانلا ىلع ملكتي ةسالكلاب سلج ناك يذلا يبرغملا ةرهز نبا

 .ءاملعلا ضعب يف ةعيقولاو فيرشلا فحصملا ةناهتساب هيف هيلع

 هعم مهروضحو هراضحإب مسرف «ةنطلسلا بئان عم هرمأ يف اوملكتو

 نم لدعلا راد ىلا اورضحو دجوي ملف ءهيلع يدونو بلطف لدعلا رادب

 نماث سيمخلا ةليل رضحف مايأ ةثالث ءادنلاو بلطلا هيلع دتشاو دغلا

 يدي نيب ةداعسلا رادب هعم اورضحو هل ةعامجلا عمتجاف ءرهشلا رشع

 أرقو يبرغملا اورضحأو ءاهقفلا ضعبو ةاضقلا رضحو ةنطلسلا بئان

 همالسإب نيدلا مجن ةاضقلا يضاق راشأف دوهشلا روضح رخأتو رضحملا

 )١( ا//7" :ةنماكلا رردلا )9( .



 يلازربلا تايفو
 نفت

 زجع ىلا هجوو ةباد ىلع اغيلب اريزعت رزعف هريزعتب رمأو ءهمد نقحو
 ةردلاب برضي وهو هرهاظو دلبلا هب فيطف سأرلا فوشكم وهو ةبادلا

 ىلا هب رمأ مث «ةفرعم ريغب ملعلا يف ملكتي نم ءازج اذه هيلع ىدانيو

 الماخ قشمدب امايأ كلذ دعب يفنو قلطأ مث ةليل هب تابف سبحلا
 رضح مث ةريسي ةدم قشمد نع باغو «ةرهاقلا ىلا هجوت مث اروسكم

 .هلاح ىلا عجرو ديربلا ىلع نابعش نم نيرشعلا يف اهيلإ

 دامع ريمألا لصو ىلوألا ىدامج رشع عباس ءاعبرألا موي يفو

 .هدلب ىلا هجوت مث ءامركم قشمد ىلا ةرهاقلا نم ةامح بحاص نيدلا

 فيس ريمألا لصو لوألا ىدامج رشع عسات ةعمجلا موي يفو

 رشاب نم دفص ىلا رضحو قشمد ىلا دفص ةباين نم صأ رداهب نيدلا

 .كلذب هونهو هيلإ سانلا هجوتو ةيناطلسلا كيلامملا نم هضوع

 نابلب نيدلا فيس ريمألا جرخ هرشع نماث سيمخلا موي يفو

 كبيأ نيدلا زع ريمألا هضوع لخدو قشمد ةعلق ةباين نم يردبلا
 . ىلامجلا

 ىلع ناطلسلا باتك أرق ىلوألا ىدامج رشع عسات ةعمجلا موي يفو

 يضفي كلذ نإف '''لذبب ادحأ يلوي ال هنأ نمضتي قشمد عماجب ةدسلا

 روضحب كلذو ةيعرلاب ةيصولا هيفو «لهألا عنمو لهألا ريغ ةيلوت ىلا
 نبا نيدلا لامك خيشلا هأرق ءزكنت نيدلا فيس ريمألا ةنطلسلا بئان

 حرش :ةوشرلا ىنعمب ءاطعلا لباقم زكرم وأ لمع لع لوصحلا لجأ نم قافنإلا :لذبلا )١(

 . ١” :ص ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ



 يلازربلا تايفو
 ١10/2 حححخح

 .نذؤملا حيبص نبا هغلبو يناكلمزلا

 مأ ةخيشلا تيفوت ىلوألا ىدامج رشع نماث سيمخلا ةليل يفو

 اهوبأ نابللا اهدج ١2”سارهلا يدادغبلا ركسع نب يلع تنب ةيده دمحم

 ةحلاص ةأرما تناكو ءالمامب سيمخلا موي تنفدو «فيرشلا سدكقلاب

 رفعجو يتللا نباو يديبزلا نبا نع تور «لفاونلاو ةالصلا ةريثك ةريبك

 «ةيحلاصلاب ةئامتسو نيرشعو تس ةنس اهدلومو «مهريغو ينادمهلا

 تيب ىلا قشمد نم رفسلا يف اهتقفارو يمرادلا دنس اهيلع تأرق

 كغ ليلخلا دلبو سدقملا تيبلاو نولجعب اهيلع تأرقف سدقملا

 مايألا ميقتو انتيب ىلا ددرتت تناكو «كلذ ريغو ةيماد رسج دنع ندرألاب

 ىلا دادرت اهل ناكو ءاندنع ةبلطلا نم ةعامج اهنم عمسو «ةيلاوتملا

 رسيف ةفيعض تناكو هيلإ هجوتلا ىلع تمزع اهرمع رخآ يفو «سدقلا
 تناك ام اهل لصحو «كانه تتامو ارهشأ تماقأف ترفاسف اهرمأ هللا

 .ىلاعت هللا اهمحر هراتخت

 يضاقلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاثالثلا ةليل يفو

 ؛ةرهاقلاب ةيلماكلا راوج ةاكزلا ناخب "”يكلاملا دحاولادبع نيدلا ءايض

 .اريخ اميدق ايكلام اهيقف احلاص اخيش ناكو ةفارقلاب دغلا عم نفدو

 دنع دع د

 تارذش )1١١1( 40/4 :ةنماكلا رردلا (400) "57/8 :يبهذلا خويش مجعم )١(
 . ةال/4 :بهذلا

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)



 يلازربلا تايفو
 لدين

 » ةئامعبسو ةرشع ينثا ةنس - ةرخآلا ىدامج *

 ةرخآلا ىدامج نم رشع ثلاثلا دحألا موي يفو «لماك ءاثالثلا هلوأ

 مامإلا خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا دامع حلاصلا خيشلا يفوت

 نب دمحم ركب يبأ نيدلا سمش ةاضقلا يضاق مالسإلا خيش ةمالعلا

 ليعامسإ يبأ نيدلادامع مالسإلا خيش دهازلا ةودقلا ةمالعلا خيشلا

 رضخ نب نسح نب عفار نب رورس نب يلع نب دحاولادبع نب ميهاربإ

 ةرهاقلا جراخ رصنلا باب جراخ هتافو تناكو « '”يلبنحلا يسدقملا

 ءادعسلا ديعس هاقناخب ايفوص اخيش ناكو «ةفارقلاب هدلاو دنع نفدو

 نزاخلا نباو يرغشاكلا نم دادغبب عمس ء«ةرهاقلاب دجسم مامإو

 عبس ةنس يف هدلومو ءامهريغو يفلسلا طبسو جاور نبا نم ةرهاقلابو
 نم سداسلا نم لوألا سلجملا هيلع تأرق «دادغبب ةئامتسو نيثالثو

 .يزيمجلا نبا نم هعامسب يلماحملا يلامأ

 6 دع ع

 .هالل٠ يف هتافو رجح نبا ركذو 62/8 :بهذلا تارذش ١/ 0١ : ةنماكلا رردلا قفز



 يلازربلا تايفو
 اذزذا حج

 »* ةئامعبسو ةرشع يتنثا ةنس - بجر *

 يضاقلا يفوت بجر عيار دحألا موي يفو «صقان سيمخلا هلوأ

 مامإلا يضاقلا نب دمحم لضفلا يبأ نيدلا جات دحوألا سيئرلا ردصلا

 ليمم نب رادنب نب ىيحي نب هللا ةبه نب دمحم رصن يبأ نيدلا سمش
 نويساق حفسب نينثإلا ةركب نفدو «ةزملاب هناتسبب ''”يقشمدلا يزاريشلا

 نييقشمدلا نايعأ نم ناكو «يرفظملا عماجلا نم برقلاب هدلاو ةبرتب
 ناويد رظنو عماجلا رظنو نيواودلا رظنو ةبسحلاو لاملا تيب ةلاكو يلو

 «بصنم هديب نكي مل يفوت املو ءةدم بصانملا يف لقنتو رادنزخلا

 .ةعامجو همعو هدلاو نم اضيأ عمسو مئادلادبع نبا نع انل ىور

 تس ةنس رخآلا عيبر رهش رشع سداس رصعلا دعب سيمخلا موي هدلومو

 .قشمدب ةئتامتسو نيسمخو

 ةعلقلا نم يناطلسلا لمحملا جرخأ بجر سماخ نينثإلا موي يفو

 ةجرفلل سانلا جرخو هيدي نيب ءارمألاو ةاضقلاو دلبلا لوح هب اوفاطو
 .هلل دمحلاو ماعلا اذه يف جحلا رمأب مالعإلا كلذب لصحو

 راتتلا كلم ةكرح ببسب قشمدب شيوشت بجر رهش يف لصحو

 رقنتسارق بلطب عقو كلذ نأو «لصوملاو ليبرأ برق ىلا لصو هنأو

 راتتلا كلم مدقت هيفو ءاضيأ نابعش يف كلذ رمتساو كلذب هيلع هتراشإو

 ىلا ددرتت داصقلاو رابخألا تناكو ءامايأ اهيلع ماقأو "”راجنس ىلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 نيبو اهنيب ةريزجلا يحاون ةروهشم ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :راجنس (0)

 . (55048) ؟91/ /“ :مايأ ةثالث لصوملا



 يلازربلا تايفو
 دس ١ذا/ا/

 .ةريحو لجو يف سانلاو كلذب قشمد

 دابع نب يلع فيرشلا يفوت بجر رشع سداس ةعمجلا ةليل يفو
 اموت باب جراخ دغلا نم نفدو '”ينيسحلا يسيردإلا يربجلا خسانلا

 ءةنس نيسمخ ةدم اريثك خسن هلع نالسر خيشلا ةبق نم برقلاب

 نم هلصأو «عماجلاب هيك يلع دهشمل امزالم اكرابم الجر ناكو

 نيعبرأ ةنس قشمدب وه دلوو اهنطوتساو قشمد هدلاو مدقو برغملا
 ءامهريغو دلاخ نيزلاو يئاردابلا نم عمس هنأ يل ركذو «ابيرقت ةئامتسو

 .هللا مهمحر ةيزيزعلاب فيفعلا ىلع بتكو

 كلملا ريبكلا ريمألا يفوت بجر نم رشع يناثلا نينثإلا موي يفو
 نيدلا حالص رصانلا كلملا ناطلسلا نب يزاغ نيدلا باهش رفظملا

 كلملا ناطلسلا نب ىسيع نيدلا فرش مظعملا كلملا ناطلسلا نب دواد
 ةليوز ةراحب ةرهاقلاب (57بويأ نب دمحم ركب ىبأ نيدلا فيس لداعلا

 قشمد مدقو سدقملا تسب رازو جح دق ناكو «ةفارقلاب دغلا نم نفدو

 هلك تامو ةثالث وأ نيموي اهب ماقأف ةرهاقلا ىلا داع مث ءاهب ماقأو

 ىور «عضاوتو ةليضف هدنع الجبم امرتحم ردقلا ريبك ديج الجر ناكو

 ىدامح رشاع تبسلا ةليل هدلومو .يركبلا ردصلا ادرم بيطخ نع انل

 قشمدب هيلع انيلصو «كركلا ةعلقب ةئامتسو نيثالثو عست ةنس ىلوألا

 ةيلداعلا ةسردملاب تبسلا ةركب هءازع لمعو نابعش لهتسم ةعمجلا موي

 .ةعامجو ةاضقلا يضاق رضحو قشمدب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . 05/8 :بهذلا تارذش ١08/4 :ةرهازلا موجنلا 7١6 )0١7( /" :ةنماكلا رردلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 ١ذارهخل حجج

 مامإلا خيشلا ةرهاقلا ىلا قشمد نم هجوت بجر سماخ ىفو

 نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش ةاضقلا ىضاق لماكلا ردصلا ةمالعلا

 ةعمجلا موي يف اهلخدف .2''يفنحلا يعرذألا مزاح نب دواد نب ميهاربإ

 ةسمخ ماقأف ءادعسلا ديعس هاقناخب لزنف اضرمتم هنم نيرشعلاو ثلاثلا

 هموي نم نفدو «بجر نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرألا موي يفوتو مايأ

 موي قشمد عماجب هيلع انيلصو ءرصنلا باب جراخ ةيفوصلا ةربقمب
 «هبهذم نايعأ نم الضاف اديج الجر ناكو «نابعش فصتنم سيمخلا

 رهاظ ةيلبشلا ةسردملاب ةذم سردو وحنلاو لوصألاو هقفلاب فرعي

 «مئادلادبع نبا نع انل ىورو .ةلماك ةنس قشمدب ءاضقلا يلوو «قشمد

 عبرأ ةنس هدلومو ءزاجحلا قيرط يف كوبتبو قشمدب هيلع تأرق

 . "”تاعرذأب ابيرقت ةئامتسو نيعبرأو

 خيشلا تنب ةمطاف دمحأ مأ تيفوت بجر نم نيرشعلاو يناثلا يفو

 ءاهب "”ىكيلعبلا ...... ميهاربإ نب ليعامسإ نيدلادامع حلاصلا

 اهدلاو ناكو «ينينويلا دمحم خيشلا نع انل تور ةحلاص ةأرما تناكو

 .ينيردلا دمحأ هيقفلا اهتوم انل طبض «يكبلعبلا لابحلا مجنلا نب دمحم

 نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ردب خياشملا ةيقب دنسملا خيشلا يفوت

 . (9لا*ىخ) ؟ا/8/7 :ةنماكلا رردلا )١(

 ءاقلبلا رواجي ماشلا فارطأ يف دلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :تاعرذأ (؟)

 . (”0/79) 164/١ :نامعو
 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 ليلا

 فورعملا يعفاشلا يشرقلا هللادبع نب دحاولادبع نب رمع نب هللا رصن
 يف نفدو «ةرهاقلا رهاظ ةليوز باب جراخ منغلا قوسب ''”فاوصلا نباب

 يئاسنلل نئنسلا باتك مظعم اقاب نبا نع انل ىور «ةفارقلاب روكذملا مويلا
 نب دومحم هل زاجأو .ينوباصلا نباو يناذمهلا رفعج نم اضيأ عمسو .

 ابيرقت هدلومو «ناهبصأ نم ةعامجو ينيدملا دحاولادبع نب دمحمو هدنم

 نع ةياورلاب درفت دق ناكو ةزاجإلاب انيلإ بتكو .ةئامتسو نيرشع ةنس
 ريغ يئاسنلا نم هعمس يذلا ردقلاب ثدحو «ةبلطلا هدصقو اقاب نبا

 .ةهرم

 تنب ءارهز تيفوت بجر نم نيرشعلاو يناثلا سيمخلا موي يفو

 ,'7ىفنحلا ءاطع نب دمحم نب هللادبع نيدلا سمش ةاضقلا يضاق

 نيدلا رصان نب يلع نيدلا ءالع مأ يهو لبجلاب ةعمجلا موي تنفدو

 . ىفنحلا ىعرذألا دلقم نب دمحأ نب فسوي نيدلا ردب نب دواد

 ءاملعلا تس تيفوت بجر نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا موي يفو

 - موي تنفدو «قشمدب "”ينارهملا برد طابر ةخيش لبلبلاب ةفورعملا
 ةروهشم تناكو «ناوسنلا نم ريبك عمج اهرضحو «لبجلاب دحألا

 نم درو اهل ناكو ....... تجحو ظفللاو ءادألا نسحو ظعولاب

 .ليللا

 . 55/8 :بهذلا تارذش ("09) ١5 /* :ةنماكلا رردلا "5/5 :يبهذلل ربعلا لويذ )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 ا١مزء حح-خ

 بوبحم نب نسحلا نب هللادبع نيدلا ءاهم خيشلا نب دمحم نيدلا

 ناويد رشابم ناكو «ةيفوصلا ةربقمب دغلا نم نفدو «؟”ىكبلعبلا

 . ةبحص نسحو ةءورم هدنعو ماتيألا ناويدو ناتسراملا

 . ةروكذملا ةزانجلا يف اهسبلو
 دج دج د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
148١ 

 »+ ةئامعبسو رشع يتنثا ةنس - نابعش رهش *

 خيشلا ي يفوت نابعش نم عبارلا نينثإلا موي يفو لماك ةعمجلا هلوأ

 دبع تاكربلا وبأ نيدلا فرش فلسلا ةيقب ليصألا دنسملا حلاصلا

 ةمالعلا مامإلا خيشلا نب مساقلا يبأ نيدلا سمش خيشلا نب دحألا

 خيش بيطخلا ةمالعلا مامإلا خيشلا نب ينغلا دبع نيدلا فيس بيطخلا

 ةيميت نب دمحم مساقلا يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا رخف مالسإلا

 يف قشمد عماجب هيلع يلصو ٠ «قشمدب سدعلا بردب هرادب ''”ينارحلا

 :هلهأو هدلاو دنع ةيفوصلا ةربقمب نفدو «نيتالصلا نيب روكذملا مويلا

 يتللا نبا نم بلحب عمسو ةئامتسو نيثالث ةنس يف نارحب هدلومو

 «ةسماخلا يف رضاح وهو ةئمتسو نيثالثو عبرأ ةنس يف ةحاور نباو

 نب اجرملاو ....... نب ةقدصو عيمج نب ناولع نم نارحب عمسو

 ءزجب ثدحو قشمدو ةرهاقلاب يمرادلا دنسمب ثدحو «مهريغو ةريقش
 ناكو «كلذ ريغو دواد يبأ نبال ثعبلاو ةيحيرشلا ةئاملاو مهجلا يبأ

 عيبلا كرت مث نيحامرلاب ناكد هل ناكو ءالدع احلاص اكرابم الجر

 ةديمح ةقيرط ىلع تام نأ ىلا سانلا نع عطقناو ةدابعلا مزلو ءارشلاو

 . ىلاعت ُةْلَْ 2 ةديدس ةريسو

 هللادبع وبأ جاحلا ىفوت نابعش سماخ ءاثالثلا موي ةيشع يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا "5/5 :يبهذلل ربعلا لويذ ”/  )© 7١5:بهذلا تارذش 56/8 .



 يلازربلا تايفو
 ّج 7 ببر ررر5599222222222222222222222222222ب5بيب2ب-ب--بيي79ب7بيلاا 0 7آ

 هاا 5 3 5 ها )
 حفسب قفوملا خيشلا ةربقمب ءاعبرألا موي رهظ نفدو «''”يوارحصلا
 اديج الجر ناكو و ةئامتسو نيسمخو عبرأ ةنس يف هدلومو «نويساق

 «ثدحو ينامركلا دمحم نب رمع نم عمسو «مارحلا هللا تيب ىلا جح

 .هنم هيلع تأرق

 ىلصو نابعش نم فصنلا ةليل يهو ةعمجلا ةليل رمقلا فسخو

 .فوسخلا ةالص بيطخلا

 حلاصلا خيشلا قسشمد رهاظ ةيلبشلا ةسردملاب سردو بطخو

 دحألا موي يرغشاكلا رمع نب جاجح نب هللادبع نيدلا سمش هيقفلا

 يعرذألا نيدلا سمش يضاقلا نع اضوع نابعش رهش نم رشع عباسلا

 . ىلاعت ُهْنَلُك

 لضافلا ردصلا يضاقلا ةامحب ىفوت نابعش نم رشع سداسلا يفو

 خيشلا نب ميحرلادبع نيدلا نيز خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا رون

 ناكو «'"'”يومحلا يراصنألا ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع نيدلا زع

 هتوم لبق لزعو ةذم سلبارطب جوردلا ةباتك يلو القاع الضاف الجر

 ةامح ىلا لقتناو دلبلا نع حزنو يصمحلا لبقم نباب هنع ضوعو

 .هرعش نم اتايبأ هنع تبتك «ىلاعت ُةُلَلْخَي تامو اليلق شاعو

 خيشلا يفوت نابعش نم نورشعلاو سمخلا نينثإلا ةليل يفو
 نب نيدلا سمش خيشلا مداخ "”يكبلعبلا هللادبع نب دمحم حلاصلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 ريس يلازربلا تايفو

 ربق بناج ىلا لبجلاب دغلا نم نفدو «ىلاعت هللا امهمحر يهابدلا
 «ةليوط ةدم نم ةدكأتم ةبحص امهنيب ناكو روكذملا نيدلا سمش خيشلا

 .نارقلا ةوالتو ةعامجلل امزالم احلاص الجر ناكو

 خيشلا يفوت نابعش رهش نم نيرشعلاو عباسلا ءاعبرألا موي يفو
 ةيطاسمشلاب ةيفوصلا دحأ ''”ينذالبلا دمحأ نب فسوي نيدلا رون ريبكلا

 ةخسن هاقناخلاب فقو يذلا وهو «ةعامج هرضحو ةيفوصلا رباقمب نفدو
 . "”هاناوربلل تناك ريثألا نبال لوصألا عماجل ةليلج

 نيدلا فرش لماكلا بيدألا لضافلا يشلا يف يفوت نابعش يفو

 ءاشنإلا ةعانصب افراع ناكو «ةرهاقلاب "”يسدقلا نب ىسوم نب دمحم

 ةريس هلو «باتكلا ءالضف نم كلذب اروهشم رثنلاو رظنلا ىلع اردتقم

 ريمأو يعاجشلا مدخو ءمهدالوأو نووالق روصنملا كلملا ناطلسلل

 .كلذ ريغو ةفسلفو ةمكح هدنع ناكو ءامهريغو حالس

 ع دع ع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 باجح ماقم يف ةريبك ةفيظو يهو ميظعلا بجاحلا ينعتو ةيكرت ةيسراف ةملك :هاناوربلا ()

 : ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش : ءارزولا ريبك ماقم يف وأ نيطالسلاو ءافلخلاو كولملا

 . 37” :ص

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)



 يلازربلا تايفو
 ا١ملو | [ححشس

 »+ ةئامعبسو ةرشع ينثا ةنس - ناضمر رهش *

 خيشلا يفوت ناضمر ثلاث ءاثالثلا موي يفو ءصقان دحألا هلوأ

 ("'"يوارصبلا يفنحلا دمحأ نب دياق نب دمحم نيدلا سمش هيقفلا

 سيوأ ةربقمب ةيباجلا باب جراخ هموي نم نفدو ةيرداصلا ةسردملاب

 نيدلا ردص ةاضقلا يضاق باحصأ نم اديج الجر ناكو ءُةْنَبْك

 ؛هل ابيقن هلعج مكحلا يلو املو هرومأب موقيو همدخي ناكو يفنحلا

 .ىلاعت ٍةْقَْكك نيعبسلا رشع يف تامو

 ناضمر رشع ثلاث ةعمجلا موي قشمد عماجب ناطلسلا باتك ئرقو

 الو هنم صتقيو هلتاق عبتي لتق نم نأو ىلتقلا ..... قالطإ نمضتي

 باتكلا أرق «فيرشلا عراشلا مكح كلذ يف عبتيو كلذ ببسب دحأ ىنجتي

 .ةنطلسلا بئان روضحب يناكلمزلا نب نيدلا لامك خيشلا ةدسلا ىلع

 سمش بحاصلا تنب تيفوت ناضمر رشع يناث سيمخلا موي يفو
 نيدلا يقت ةجوز يهو «لبجلاب دغلا نم تنفدو "”سوعلسلا نب نيدلا

 .يفنحلا نيدلا باهش بحاصلا نبا

 يناطلسلا موسرملا درو ناضمر نم رشع سداسلا نينثإلا موي يفو

 ابئان نوكي نأ قشمدب ءارمألا دحأ ىسمشلا رداهب نيدلا فيس ريمألا

 ةعلقلا يلوتم يلامجلا كبيأ نيدلا زع ريمألا نوكيو «ةسورحملا ةعلقلاب

 .رشابو اهلخدف

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل قف



 يلازربلا تايفو
 لين

 رضاوحلا لهأ لخدو قشمدب راتتلا رابخأ تبرق ناضمر لئاوأ يفو

 .«نوصحلاو ةرهاقلا ىلا قشمد نم ريبك عمج لفجو دلبلا ىلا ىرقلاو

 اموي نيرشعو ةثالث اهيلع اوماقأو ناضمر لهتسم ةبحرلاب راتتلا طاتحاو

 مايأ تناك مايألا يقابو اهوحن وأ مايأ ةسمخ اديدش الاتق اهيف اولتاق

 يشكرألا ىسوم نيدلا ردب ريمألا اهب بئانلاو «لاتق ريغ نم رصح
 راتتلا كلم ةلود ريشم ةلودلا ديشر طسوت مث «هدنع نمو وه مهلتاقف
 يدي نيب ىلا ةعامج مهنم لزني نأب ةعلقلا لهأ ىلع راشأو ةيضقلا يف

 اوباجأف ءحفصلاو وفعلا هنم نوبلطيو ةيده هيلإ نودبيو هدنبارخ كلملا
 ةعامج هعمو قاحسإ نيدلا مجن دلبلا يضاق يضاقلا لزنو كلذ ىلا

 لبقف ركسلا نم جيلابأ ةرشعو ليخلا نم ةسمخ اودهأو كلذ اوبلطف
 بلح لهأ لفجأو بلح نع ركاسعلا ترخأتو «مهنع لحرو كلذ
 هنأ اوققحت امل اهيلإ داعو بلح شيج عجارت مث دلبلا تبرخو اهيحاونو
 فوخلا رثكو «ةيرصملا ركاسعلا ترخأتو «راتتلا نم دحأ مهتيحان سيل

 اضيأ تلصحو «يركلاو رياحملا تلغو نيعرسم سانلا جرخو قشمدب

 نم اهيلإ اولفج سانلا نإف كبلعب امأو «دلبلا تتشتو ريثك لفج صمحب
 تنقو ءاهلهأ ةماهشو اهتعلق ةناصحل اهيف نصحتلا يف اوبغرو قشمد
 ناضمر رشع ثلاث ةعمجلا موي سمخلا تاولصلا يف قشمدب بيطخلا
 تاولصلا بيقعو تونقلا دعب ءاعدلا يف سانلا دهتجاو «ةمئألا هعبتو

 املف «نيرصاحملا ةبحرلا لهأ نعو مهنع ودعلا فرصب حيوارتلا يفو
 مهدالب ىلا راتتلا عوجرب ناضمر رهش نم موي رخآ يف رابخألا تلصو

 راتتلا لاوزل تونقلا ةمئألا كرت ةيماشلا دالبلا نعو ةبحرلا نع مهحوزنو



 يلازربلا تايفو
 امك حصص

 تبرضو «ةليلجلا ةمعنلا هذهل ىلاعت هللا اوركشو كلذب سانلا رسو

 رمأو ةمعنلا هذه ركذو ديعلا موي بيطخلا بطخو قشمد ةعلقب رئاشبلا

 نع هشويجب راتتلا كلم ليحرل ناكو «كلذ ىلع ضحو اهيلع ركشلاب

 اهنمو ريعشلاو نبتلا ةلقو تالغلا ةلقو راعسألا ءالغ اهنم رومأ ةبحرلا

 هعم نمو ةبحرلا يضاق جورخ اهنمو «مهنم ةفئاط تومو ليخلا توم

 ةراشإب فيرشلا رهشلا اذه يف وفعلاو نامألا هنم مهبلطو هترضح ىلا

 رومأ هذهو «كلذ ىلع ةنطلسلا بئان نابوج ةقفاومو هيلع كلذب ديشرلا

 ناعأو مهرش هللا ىقوو ليحرلا مهسوفن يف عقوأو ىلاعت هللا اهرسي

 ةوق الو مهنم لوح ريغب نصحلا اذه يف ةروصحملا ةفيعضلا ةفئاطلا

 . كلذ ىلع اريثك ادمح ركشلاو دمحلا هلف

 نب نامثع ورمع وبأ نيدلا رخف خيشلا يفوت ناضمر فصن يفو

 نب نسحلا نب رماع نب ديجملا دبع نب رضخلا مساقلا يبأ نب دمحم

 ةنس بجر رشع يف بلحب هدلومو «ةرهاقلاب ''"يبلحلا بابلا يضاق

 نم ثلاثلا ءزجلا ليلخ نب فسوي نع ىورو «ةئامتسو نيثالثو عبس

 .رقص نباب فرعي ناكو «ميعن يبأل ةنجلا ةفص

 ليلخ خيشلا يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلاو يداحلا يفو

 ؛يليجلا رداقلادبع خيشلا ةيرذ نم ةرهاقلا خويش نم ناكو "”يناليجلا

 .كانه ماقأف ةيرصملا رايدلا ىلا لقتنا مث ةدم قشمدب اميقم ناكو

 دنع دز د

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )0هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 لوحي

 + ةئامعبسو ةرشع يتنثا ةنس - لاوش *

 ةعلقب رئاشبلا تقد لاوش نماث نينثإلا ةيشع يفو «نينثإلا هلوأ
 ناكو . ماشلا ادصاق ةيرصملا رايدلا نم ناطلسلا جورخ ببسي قشمد

 .لاوش ىناث ءاثالثلا موي هجورخ

 ريمألا نب ليعامسإ نيدلا دامع يفوت لاوش عسات ءاثالثلا موي يفو
 رصع هيلع يلصو ؛2"”يحلاصلا يراداودلا رجنس نيدلا ملع ريبكلا
 ءةنس نوعبرأ رمعلا نم هلو نويساق لبج حفسب نفدو روكذملا مويلا
 .ةعامجو يطساولا نباو يراخبلا نبا لثم انخياشم ضعب نم عمس ناك

 نيدلازع ريبكلا يشاوطلا يفوت لاوش رشع ثلاث تبسلا موي يفو
 حفسب دحألا ةركب نفدو «ديوس نب قيتع ''”يلماكلا هللادبع نب رانيد
 عمس «مئادلادبع نع ىور ,رومألاب افراع امشتحم امداخ ناكو نويساق

 . ةعامجو دمحم ينبا هنم

 دهازلا حلاصلا خيشلا يفوت لاوش نم رشع عبارلا دحألا موي يفو
 نفدو «ةيطاسيمشلا يف "”يفوصلا يخيشلا رهطم نب دمحم نب ميهاربإ
 تيب نم ناكو «ءارقفلا نم قلخو ةيفوصلا عيمج هرضحو ةيفوصلا رباقمب
 حالص هدنعو ينيهملا ريخلا يبأ نب ديعس يبأ خيشلا ةيرذ نم ةخيشملا

 | .يثورافلا نم يعم عمسو «ملعلل ةبحمو ةنايدو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)
 )*( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 حصححح  اؤمل١ا

 بكرلاو يناطلسلا لمحملا جرخ لاوش فصتتنم نينثإلا موي يفو

 نيجال نيدلا ماسح ريمألا جاحلا ريمأو فيرشلا زاجحلا ىلا يماشلا

 .ةدم قشملدب ديربلا ىلاو ناك يذلا وهو ريغصلا

 نم مداقت قشمد ىلا لصو لاوش رشع يناث سيمخلا موي يفو

 رداهبو يريطخلا مهعمو فآلأ ةعبرأ نم اوحن مهعمو يرصملا ركسعلا

 اضيأ مداقت هنم نيرشعلا تبسلا موي لصو مث «يريزولا نباو يبرغملا

 رمديأ نيدلا زعو يلق نيدلا فيس ريمألا هعمو روكذملا ددعلا نم اوحن

 ناطلسلا لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاثالثلا موي لصو مث ءراديودلا

 ةروصنملا شويجلاب هراصنأ هللا زعأ نيملسملا ناطلس رصانلا كلملا

 دلبلا نيزو هلوخدل سانلا لفتحاو ةروصنملا ةعلقلاب لزن «ةيرصملا

 مث «رصقلا ىلا لقتناو نيتليل ةسورحملا ةعلقلاب ماقأف «رئاشبلا تبرضو

 داعو بيطخلا ىلع علخو ةروصقملاب يلصو ةعمجلا موي دلبلا لخد

 راد لمعو رهشلا يرشع عسات نينثإلا موي هيف سلجو ءرصقلا ىلا

 ةرهاقلا نم نيدلا نيمأ لصوو «فئاظولا بابرأو ةاضقلا رضحو لدعلا

 .روكذملا رهشلا رخآ ءاثالثلا مي قشمد ىلا

 حلاصلا خيشلا يفوت لاوش نم نيرشعلاو يداحلا دحألا موي يفو

 نب دمحم نيدلا نيز خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا ردب دنسملا

 ةركب نفدو «قشمدب فراعلا خيشلا '"يصمحلا ملاس نب نسحلا

 الجر ناكو «م كك ةباحصلا نم برقلاب ريغصلا باب رباقمب نينثإلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 دسل 64

 نب رمعو يواخسلا مهنم ةعامج نع ىور «ةديمح ةقيرط ىلع اكرابم
 يناملسلا قيتعو هيومح نب خويشلا خيشو يعذاربلا نب باهولا دبع

 ءابرقع بيطخ ملاس هوخأو يسدقملا قازرلا دبع نب ىيحيو يبطرقلاو
 «سرادملا رضحو ملعلاب لغتشاو يواخسلا ىلع نارقلا أرق هنأ ركذو

 .قشمدب ةئامتسو نيثالثو ىدحإ ةنس هدلومو

 لجألا خيشلا يفوت لاوش نم نيرشعلاو يناثلا نينثإلا ةليل يفو
 يبأ نب دمحأ نيدلا ردب خيشلا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع لدعلا
 ,0©2لاقبلا نباب فورعملا يقشمدلا يراصنألا ملاس نب رصان نب مهفلا
 .«نويساق حفسب نفدو قشمد عماجب روكذملا نينثإلا رهظ هيلع يلصو

 .هلهأ هافجو هلاوحأ تريغتو ةيلكلاب عطقناو رمع اريبك اخيش ناكو

 تعقو املو «ةراجتلاو بسكلا يف رفاسي ناكو ةورثو كلم هل ناكو
 هديب ناك ام رثكأ بهذو دادغبب ناك ةئامتسو نيسمخو ةتس دادغب ةعقو

 ءامدقلا نييقشمدلا يز ىلع ةخيطبلا سبلي ناكو «ىلاعت هللا هملسو
 خيشلا انل ىور «مهيلع دهشيو ماكحلا سلاجم رضحيو رايقبلا اهقوفو
 يواخسلا نيدلا ملع خيشلاو بجاحلا نب ورمع يبأ نع مامإلا

 رشع يف تامو «مهريغو رياج نب بلاط يبأو يعوشخلا ميهاربإو
 ةعامج نم ناك هدجو شرفلا ةيراسيقب ناكد بحاص هدلاو ناكو نيعستلا
 .هسلجم مزالو بتكلا نم ةلمج هنع بتك ركاسع نب مساقلا يبأ ظفاحلا

 نب نسحلا وبأ نيدلا نيز يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت لاوش يفو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 ا١وء اج

 يرصملا لصألا يرامغلا حتف نب هللادبع نب مالسلا دبع نب ميركلادبع
 ءرصمب نارمع نب ةدايز يرقملا خيشلا طبس ''”يكلاملا رادلاو دلوملا

 عمس «ةئمتسو رشع عبس ةنس ةجحلا يذ يف هدلوم ارمعم اخيش ناكو

 يمخللا ىسيع نب زيزعلادبع نب ىسيع مساقلا يبأ يرقملا خيشلا نم
 تاءارقلا يف ناونعلا باتك ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس يف يردنكسالا

 خسانلاو يزمرهمارلل لصافلا ثدحملاو نوبلغ نبال ةركذتلا باتكو

 يرباجلا ءزجو يرجآلل نينامثلاو يناتسجسلا دواد يبأل خوسنملاو

 ةماسأ يبأ نب ثراحلا ثيدح نم ءزجو تايمشاهلا نم ثلاثلاو

 جارسلا رفعج لوصأ نم يفلسلا باختنا نم نماثلاو سداسلاو

 دق ناكو «ةمرلا يذ ةديصقو ..... ةديصقو هيوبنش نبال نيعبرألاو

 .روكذملا خيشلا نع ةروكذملا ةياورلاب درفت

 نب مليد نب دمحأ نيدلا دجم خيشلا يفوت لاوش خلس ةليل يفو

 مرحلاو ةفرشملا ةبعكلا خيشو ةبيش ينب خيش "”يكملا يبيشلا دمحم

 يدسم نبا نع ىورو «ةالعملاب نفدو دغلا ةركب هيلع يلصو «فيرشلا

 نم انل زاجأ «يسرملا لضفلا يبأ نبا نيدلا فرش خيشلا نم عمسو

 .هب عامتجا يل لصحي ملو ةئمتسو نيعست ةنس يف ةكم

 دنع دلع د

 رردلا 7١١/١ )١11١( :يبهذلا خويش مجعم )07/١ 775 /7 :رابكلا ءارقلا ةفرعم (1)

 نباو رجح نبا و يبهذلا هامسو 08 :بهذلا تارذش ”١97/7 )١5١94( :ةنماكلا

 . نسحلا يبأ لدب نسحلا دامعلا

 . (010) "8/7" :نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 دس 5

 + ةئامعبسو ةرشع يتنثا ةنس - ةدعقلا يذ رهش *

 قشمد ىلا لصو ةدعقلا يذ رهش نم موي لوأ يفو «ءاعبرألا هلوأ
 شيجلا ةبحص ةرهاقلا نم جرخ ناكو نيدلا يقت ةمالعلا مامإلا خيشلا
 سدقملا تيب ىلا هجوت ''”نالقسع ىلا مهعم لصو املف ةازغلا ادصاق
 قشمد ىلا لصوو عرزو داوسلا دالب ضعبو نولجع ىلع هقيرط لعجو
 هوخأ هعم ناكو «نينس عبس نم رثكأ اهنع هتبيغ دعب روكذملا خيراتلا يف

 هتمالسو همدقمل اورسو هيقلتل ريثك قلخ جرخو هباحصأ نم ةعامجو
 .هئاقب لوطب عتمو هب هللا عفن هتيفاعو

 يذ يناث سيمخلا ةركب قشمد نم رصانلا كلملا ناطلسلا رفاسو
 ىلا اريمأ نيعبرأ نم اوحن هركسعو هصاوخ نم ةعامج هعمو ةدعقلا

 ةعامج قشمدب كرتو ةيماشلا دالبلاب شويجلا قرفو فيرشلا زاجحلا
 .نوغرأ نيدلا فيس ريمألا ةنطلسلا بتئان مهنم

 يناكلمزلا نبا نيدلا لامك خيشلا ىلوت ةدعقلا يذ لهتسم يفو

 نيدلا لامك نب نيدلا لامك خيشلا نع اضوع قشمدب لاملا تيب ةلاكو

 رضحو اهب ىلصو رهشلا ثلاث ةعمجلا موي هيلع علخو «يشيرشلا
 بحاصلا ريزولا ناطلسلا رفس دعب ملكتو «ةاضقلا يضاق دنع كابشلاب

 لاملا جارختساب رمأو تايالولا بابرأ بلاطو لاومألا يف نيدلا نيمأ
 ةلمح هنم ذخأو هللا لضف نب نيدلا يبحم ردوص نممو «ةبوقعلاو

 ىلع نيطسلف لامعأ نم ماشلاب ةئيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نالقسع )000
 . (49945) ١ال/5 :رحبلا لحاس



 يلازربلا تايفو
 ١و! حححخح

 شيوشتو دكن هناملغلو هل لصحو ءاشنإلا ناويد يف هتفيظو نع عطقناو

 .ىلاعت هللا هملس مث

 مجن مامإلا هيقفلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ ثلا ةعمجلا موي يفو

 «فيرشلا سدقلاب ةيحالصلا ةسردملا سردم 2'”يدركلا دواد نيدلا

 اهيلو «ةنس نيثالث نم رثكأ ةروكذملا ةسردملاب سرد انسح الجر ناكو

 نيعف قشمد ىلا هتوم ربخ لصوو «ةزغ يضاق نيدلا يبحم يضاقلا دعب

 اهيلإ هجوتو اهيلوف لبهج نب نيدلا باهش خيشلا قشمد نم ةسردملل

 .ةنسلا رخاوأ يف ىحضألا ديع دعب

 سمش خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم رشع ثلاثلا نينثإلا موي يفو

 فورعملا دلجملا يبتكلا ركب يبأ نب بويأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا

 قشمد عماجب مويلا اذه رصع هيلع يلصو «قشمدب ”شرطألا نباب

 «ةئامتسو نيثالث ةنس يف قشمدب هدلومو «ريغصلا باب رباقمب نفدو

 هلو بتكلا ةفرعمو ديلجتلاب اروهشم قالخألا نسح اديج الجر ناكو

 قيتع نع انل ىورو «مارحلا هللا تيب ىلا جحو ةفرعم دنعو مظن

 ثدحو هيوهار نب قاحسإ ثيدحو ركاسع نبال ناسح يلاوع يناملسلا

 .اضيأ ةرهاقلاب

 خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا نينثإلا موي يفو

 حفسب "”يبلحلا يبهذلا هللادبع نب يلكنم نب يلع نسحلا وبأ حلاصلا

 )١( :بهذلا تارذش 6/5 :ىبهذلل ربعلا لويذ 080/8 .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (7)

 . 008) 170/8 :ةنماكلا رردلا (")



 ١ يلازربلا تايفو

 اكرابم الجر ناكو «نيدلا قفوم خيشلا ةبرت برقب كانه نفدو نويساق

 ؛هنع انل ىورو ليلخ نب ميهاربإ نم بلحب عمس ءهجولا يضو اريخ
 ؛هتوم نيح ىلا رمع يبأ خيشلا ةسردمب ةدم ماقأو بلحب هدلومو

 .ىلاعت ُةُنُكك نينامثلا رشع يف تامو

 ةخيشلا تيفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا ءاثالثلا ةليل يفو

 يبحم يضاقلا تنب ةاضقلا تس دمحم مأ ةليصألا ةدنسملا ةحلاصلا

 ةاضقلا ىضقأ نب دمحأ يلاعملا يبأ نيدلا جات يضاقلا نب ىيحي نيدلا

 باب لخاد اهلزنمب ''”ةيقشمدلا هللا ةبه نب دمحم رصن يبأ نيدلا سمش

 ةريبك ةأرما تناكو نويساق لبج حفسب دغلا يف تنفدو «سيدارفلا

 ةينامث اهتخيشم باهولا دبع تنب ةميرك نع تور «نيعستلا تبراق

 كلذ ىوس اهل دجوي مل «يخلبلا رهزألا نبال دابعلاو داهزلاو ءازجأ

 نبا نساحملا يبأ ردبلا مث يراوردورلا نيدلا دجم خيشلاب تجوزتو

 تتامو يفنحلا ديبع نب رصن نب نمحرلادبع نيدلا نيزب مث يقرخلا
 .ىلاعت هللا امهمحر ةنس نيسمخو نينثا هتبحص يف تماقأ نأ دعب هدنع

 داع دع دع

 )١( :ةنماكلا رردلا ١78/9 )١9/85)( .



 يلازربلا تايفو
 ١١1 حج

 »+ ةئامعبسو ةرشع يتنثا ةنس - ةجحلا يذ رهش *

 نم داصقلا لصو نماثلا مويلا يف ءلصح توبثب سيمخلا هلوأ

 يلبنلا نيدلازع دادغب يضاق تومب اوربخأو ىحضألا ديع دعب قارعلا

 ءاضق يغارملا كلملا دبع نيدلا لالج يضاقلا يلو هنأو ''”يكلاملا

 يف ةيعفاشلا سردم هنإف كلملل هتمزالمل دادغبب بانتساو ةاضقلا

 ةعيشلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلل سردم اهيفو هعم لمحت يتلا ةسردملا
 . موجنلاو ةفسلفلاو بطلل سردمو

 لجألا ردصلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلا ءاثالثلا موي يفو

 نب نيسحلا دماح يبأ نيدلا دامع لدعلا نب دمحم نيدلا ردب ليصألا

 يلع مساقلا يبأ ريبكلا ظفاحلا نب مساقلا دمحم يبأ نيدلا ءاهب ظفاحلا

 هناتسبب ''"ركاسع نب نيسحلا نب هللادبع نب هللا ةبه نب نيسحلا نب
 حفسب نفدو يرفظملا عماجلاب ءاعبرألا رهظ هيلع يلصو «“””برينلاب
 ثيدح نم ىلوألا انل ىور ءانسح الجر ناكو .نويساق لبج

 ماكحلا ىلع دهشو «ةعامجج ىلع عمسو رسيلا يبأ نع صاصجلا

 ناكو ةدم نميلاب ماقأو جحو «ةباتكلا تاهج نم تايالو يلوو قشمدب

 .ىلاعت هللا مهمحر هيدي نيب مهمدق ءابجن دالوأ ةثالث هل

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . )١١59( 559/7 :ةنماكلا رردلا (؟)

 : نيتاسبلا طسو يف قشمدب ةروهشم ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : برينلا قفرفز

 . 0 #ص



 ووو 00 ىلازربلا تايفو

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا موي يفو
 ةسردملاب 2'”يلبرألا يدركلا ينابذهلا ىسيع نب نسح نب يلع حلاصلا

 هرضحو يقرش باب رباقمب دحألا راهن ىحض نفدو «قشمدب ةيزيزعلا

 يف قشمد ةطوغ نم '"'ابقس ةيرق لزن احلاص الجر ناكو «ريبك عمج
 ردصلا ميلس ناكو دلبلا ىلا مث ةليوط ةدم اهب ماقأو ةئامتسو نينامث ةنس

 .ىلاعت ُةْلبَلُكَ ةقداص تارابخإو احلاص تامانم هل اكرابم

 دع 2 د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 ؟568 /7 :ةطوغلاب قشمد ىرق نم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ابقس (؟)

 . ت50



 يلازربلا تايفو
 ١و5 محبح

 »+ ةنسلا هذه قو *

 اهيف ةلخادلا كلامملا نم اهالاو امو قجبقلا تشد كلم تام

 ءاقيقيوت همسا يف حيحصلا نأ اوركذو ''”ياططقطب فورعملا وهو

 وحن رمعلا نم غلبو هكلم لحم يف لوألا عيبر رهش يف هتوم نأ ليقو
 كلملا ريرس ىلع سلج هنإف ةنس نيرشعو ةثالث اكلم يقبو ةنس نيثالث

 ةيروغيألا بحي مانصألا ةدبع بهذم ىلع ارفاك ناكو نينس عبس هرمعو

 ريخلا لهأ ىلا ليمو لدع هيف ناكو «مهمظعيو ةرحسلاو ةيشجنلا مهو

 ءامكحلا بحيو مهريغ ىلع نيملسملا حجري ناكو ؛ةلم لك نم
 نيبو هنيب عقو هنأ ليق ءادج ةريثك هشويجو «مهؤاطع رثكيو ءابطألاو

 دحاو ةرشع لك نم هركاسع نم درجف برح هيلع جراوخلا نم هئادعأ

 هل ناكو «ءسراف فلأ نيسمخو سراف فلأ يتئام نيدرجملا ددع غلبف

 عامس بحي مالسإلا نيد ىلع ناكو هنم نسحأ لامجلا يف ىقري مل دلو

 ال دالبلا كلم نإ هنأ ىون دق ناكو ءاهمهفي مل نإو ميظعلا نارقلا ةوالت

 تام املف ادلو كرتو هدلاو ةايح يف تامف مالسإلا ريغ هتكلمم يف كرتي

 كلملا ىلع ىلوتساو هل رمألا متي ملف روكذملا هنبا نبا ىلا دهع هدلاو

 لامجلا قئاف اضيأ ةروصلا نسح باش وهو ناخ كبزأ هيخأ نبا هدعب

 ةيشجنلا مهو ةيروغيألا نم ةريثك ةعامج ةدع لتق عاجش مالسإلا نسح

 رخاوأ يف كلملا ريرس ىلع سلجو مالسإلا ةملك رهظأو ةرحسلاو

 )١( /؟ :ةنماكلا رردلا ”5 /5 :ىبهذلل ربعلا لويذ 775 ) )7١554:بهذلا تارذش 55/8 .



 ١و يلازربلا تايفو

 يه ةكلمملا هذهو «ةئمعبسو رشع ينثا ةنس ةنسلا هذه يف ناضمر
 نيتسو سمخ ةنس هتافو تناكو ءاوواله مع نب ةكرب ةكلممب ةروهشملا

 رمتوكنم مهو «كولملا نم ةثالث ياططقط نيبو هنيب كلمو «ةئامتسو

 نامعنلا نيدلا ءالع لضافلا خيشلا ركذو ءاقوب الوتو رمتوكنمافوتو

 هذه لوط نأ ةئامعبسو رشع ةنس قشمد مدق امل يفنحلا يمزراوخلا

 .ملعأ هللاو رهشأ ةتس اهضرعو رهشأ ةينامث ةريسم ةكلمملا

 داع دع د



 يلازربلا تايفو
 ١ ا؟ثثغا [ حح7ح

 + مارحلا مرحملا - ةئثام عبسو ةرشع ثالث ةنس تلخدو *

 ريبكلا ريمألا قشمد ىلا لصو مرحملا لهتسم تبسلا موي يف
 ربخأو فيرشلا زاجحلا نم يرصانلا يكلملا سيلجق نيدلا فيس

 نم هقراف هنأو جحلا ةضيرف ءاضق دعب زاجحلا نم ناطلسلا عوجرب

 دالبلا براق دق ناطلسلا نأو اهنكاس ىلع هللا تاولص ةيوبنلا ةنيدملا

 موي قشمد ىلا رصانلا كلملا ناطلسلا لصو مث «كلذل رئاشبلا تقدف

 ىلصو «هيقلتل سانلا جرخو رصقلاب لزنو مرحملا رشع يداح ءائالثلا
 كلذكو قشمد عماجب ةباطخلا ةروصقمب رهشلا رشع عبار ةعمجلا موي

 «مرحملا فصن تبسلا موي ةركلاب ناديملاب بعلو ءاهدعب يتلا ةعمجلا

 دحألا موي لايربغ هللادبع نيدلا سمش يضاقلا نيواودلا رظن ىلوو
 «سراوفلا يبأ نب نيدلاردب فيرشلا نع اضوع مرحملا رشع سداس

 يسمشلا سايإ نيدلا رخف ىلوو نيدلا نيمأ بحاصلا ىلع علخو
 رمأو «ينامرقلا نيدلا ردب ريمألا نع اضوع ماشلا دش يرسعألا

 نيدلا مجن ةاضقلا يضاق ىلع علخو «ةبحرلا ةباين ىلا هجوتلاب ينامرقلا

 بتاكب فورعملا رصم شيج رظان نيدلا رخف ىلعو يرصص نبا
 علخو ناويدلا ةباحص يرصص نب نيدلا فرش ىلوو «كيلامملا
 . هيلع

 سداسلا ءاعبرألا موي قشمد ىلا يماشلا جاحلا بكر لصوو

 قشمدب ناطلسلا اوكرديل اوعرسأ «رهظلا تقو مرحملا نم نيرشعلاو

 ريغصلا نيجال نيدلا ماسح ريمألا جاحلا ريمأ لبقو «قيرطلا هل اولخيو



 يلازربلا تايفو
 دلل 848 ١

 ىف قشمد نم ةيرصملا رايدلا ىلا الحار ناطلسلا هجوتو ناطلسلا دي

 . مرحملا نم نيرشعلاو عباسلا رجفلا بيقع سيمخلا موي ةركب

 .هعمو هلبق شويجلا تهجوتو

 نع اضوع يلداعلا كبلغ نيدلا نيز قشمدب ديربلا ةيالو ىلوو

 رظن رشابو «يشقرط راد داتسا هدعب ىلو مث امايأ ماقأف يومحلا ياطنرط

 خيش نب نيدلا رخف عماجلا رظن ىلوو «يفنحلا نيدلا ءابب فاقوألا

 ةدملا هذه ىف فاقوألا دش رشابو «ناميلس ردصلا نبا نع اضوع ةيمالسلا

 ةجراخلا ةنسلا رخاوأ يف هترشابم تناكو يسوركنملا شاكب نيدلا ردب

 هدنعو ةماهش هيفو رومألاب افراع ناكو نيرهش نيدلا زع ريمألا نع اضوع

 . ةنطلسلا بئان نوغرأ نيدلا فيس ريمألا نم سفن هلو مادقإ

 لماعلا ملاعلا خيشلا يفوت مرحملا نم نماثلا تبسلا ةليل يفو
 ©"”يبرغملا يركسيلا ىسوم نب نارمع نب هللادبع دمحم وبأ دهازلا

 ةدم رواج احلاص الجر ناكو «عيقبلاب دغلا نم نفدو ةيوبنلا ةنيدملاب

 ةرايزلاب ادوصقم ناكو عضاوتو لضف هدنعو ةفيرشلا ةنيدملاب ةليوط

 نسح مالكو مظن هلو «ريساوبلاب ىلتبم ناكو عاطقنالاو ةدابعلاب افورعم

 هللادبع دمحم وبأ هتافوب ىلإ بتكو «ةلاكد طابرب هتيب ىف ةرم ريغ هترز

 . ىطساولا نبا

 نب دمحم لضفلا وبأ ينبا يفوت حبصلا تقو تبسلا ةليل يفو

 قفا . . 5
 "”يلازربلا دمحم نب فسوي نب دمحم نب فسوي نب دمحم نب مساقلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ؟ روى حججحج

 عماجب تبسلا رهظ هيلع يلصو «قشمدب ةيرهاظلا نم برقلاب انلزنمب
 عمج هرضحو «يدلاو ربق بنج ىلا يقرشلا بابلا ةربقمب نفدو قشمد

 «ةئامتسو نيعستو سمخ ةنس مرحملا نم نيرشعلا ةليل هدلومو «ريثك
 ىلصو ةنماثلا ةنسلا يف ميظعلا نارقلا متخ امايأو ةنس رشع ينامث شاع

 ةيبطاشلا ظفحو عبسلا تاياورلاب أرقو هتءارق دوجو نيتنس حيوارتلا هب

 مولع يف يوونلا رصتخمو ةيناجرجلاو هقفلا يف هيبنتلا باتكو ةيئارلاو

 ءهقفلا يف هيلع أرقو نينس ةدم يركز نيدلا يكز مزالو «ثيدحلا

 دوجو «وحنلا يف هيلع أرقو ةدم ةبهش يضاق نب نيدلا لامك مزالو

 هطخ داجو بتاكلا مجنلا ىلع هدعب مث يزاغ باهشلا ىلع ةدم طخلا

 يسدقملل لامعألا لئاضفو ةيئارلا كلذكو ةرم ريغ ةيبطاشلا خسنو

 اَهَلبَمَتَق# نارمع لآ يف ىلاعت هلوق ىلا يوغبلا ريسفت لوأ نم ةعطقو

 ريثك قلخ ىلع عمسو «يواونلل ثيدحلا مولعو ''74ِنَسَح ٍلوُبقب اهي
 سدقملا تيب رازو .ءاسنلاو لاجرلا نم ةعبسو خيش ةئام عبس مهتدع

 ىضقف ةئامعبسو رشع ةنس مارحلا هللا تيب ىلا يعم جحو فيرشلا

 كرتو كلذ دعب جوزتو «نيفيرشلا نيمرحلاب عمسو «جحلا ةضيرف

 يمسو ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا نينثإلا ةليل لصفنا المح

 اموي نيسمخ شاعو «قشمدب يلاوعلا خويشلا هل تزجتساو ءدمحأ

 امهدلاو بناج ىلا نفدو ةنسلا نم بجر نم رشع سماخلا ةركب تامو
 .ىلاعت هللا امهمحر

 )١( ةيآلا نارمع لآ ةروس )/9”( .



 "0 يلازربلا تايفو

 نيدلا سمش خيشلا يفوت مرحملا خلس دحألا ةليل يفو

 «ةيفوصلا ماقمب نفدو نوحاطلا هاقئاخ خيش '''يفوصلا يمزراوخلا

 . هلاك فوصتلا يف مالك هلو ةيفوصلا دنع اروهشم اخيش ناكو

 كك داع ع

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو

 + ةئام عبسو رشع ثالث ةنس - رفص رهش *

 حلاصلا خيشلا يفوت هنماث نينثإلا ةليل وأ رفص عباس دحألا ةليل يف

 نب ملاس نب لماك نب رضخ نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ
 تيبلا يف نفدو «"'”يحلاصلا مث يقشمدلا مث لصألا يجورسلا عيبس

 حفسب ةئامتسو نيسمخو نينثا ةنس هدلومو «المام ةربقمب سدقملا

 نسح تيب هل ناكو ةدم سدقلاب رواج اديج الجر ناكو «نويساق

 هللادبعو مئادلادبع نباو ليلخ نب ميهاربإ نم عمس «ىصقألا دجسملاب

 ذزربط نبا نم هدلاو عمس ةياور تيب نم وهو «ةعامجو يعوشخلا نب

 هللا رصن نم هدلاو دج عمسو يعوشخلا نم هدج عمسو اروضح

 نم همأ تناكو «يراخبلا نبا ىلوم توقاي ردلا يبأو يصيصملا

 تأرقو نولجعب هتيقل «كلملا دبع نب دمحم تنب ةميرغ يهو ةسداقملا

 نبا نع يناتسجسلا بويأ ثيدحو ليلخ نبا نع رهسم يبأ ةخسن هيلع

 . مئادلا دبع

 ريمألاو يفرشألا اغبنطأ ريمألاو ليكولا نب نيدلا ردص خيشلا رمو

 رفص نم نيرشعلاو يناثلا راهنلا رخآ نينثإلا موي قشمدب انهم نب ىسوم

 ناطلسلا ةهج نم ىسيع نب انهم نيدلا ماسح ريمألا نيدصاق ديربلا ىلع
 قشمدب اغبنطلأ ريمألا هقيفرو نيدلا ردص خيشلا رم مث «هيلإ اوهجوتو

 .هعباس يف ةرهاقلا ىلا اهجوتو رخآلا عيبر رهش سماخ نينثإلا ةيشع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 نينو

 ىلا هجوتو ةرخآلا ىدامج عسات يف ةيناث ةرم قشمد نيدلا ردص مدق مث

 .ةيرصملا رايدلا ىلا هجوتو بجر يف عجر مث ءانهم

 نيدلا رصان ةزانج ىلع قشمد عماجب حبصلا ةالص بيقع يلصو

 عبارلا ءاعبرألا موي يف نيدلا باهش ريمألا يخأ 2'"رادنمهملا نب

 60 نفدو رفص نم نيرشعلاو

 يضاقلا يفوت رفص نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا موي رحس يفو
 نب يلع نسحلا وبأ نيدلا دامع ريبكلا ردصلا بيطخلا ملاعلا مامإلا

 نيدلا دامع ةاضقلا يضاق نب زيزعلادبع نيدلا رخف يضاقلا انخيش

 هتسردمب '' ”يرصملا يركسلا نب فورعم نب يلعل ادبع نب نمحرلادبع
 هدلومو ةفارقلاب هموي نم نفدو «ةسورحملا رصمب زعلا لزانمب ةفورعملا
 ناكو «ةئامتسو نيثالثو نامث ةنس مرحملا نم نيرشعلاو سماخلا يف

 ابيطخو رصمب زعلا لزانم ةسردمبو ةرهاقلاب نيسحلا دهشمب اسردم

 رظنلاو ةسيفن تسلا دهشم ةمامإ اضيأ يلوو «ةرهاقلاب يمكاحلا عماجلاب
 رفاو لقع هدنعو ةيرصملا رايدلا ءاسؤر يف اروكذم ناكو .هفاقوأ يف

 ءراتتلا كلم ىلا ةيرصملا رايدلا ناطلس نم الوسر لسرأو «ةنايدو

 ةرهاقلاب ثدحو يزيمجلا نب نيدلا ءاهب خيشلا همأل هدج نع انل ىورو

 .قشمدو

 دج دلع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . لصألا يف ضايب (؟)

 . 5١/48 :بهذلا تارذش )١557(: 57/7 :ةنماكلا رردلا ”5/54 :يبهذلل ربعلا لويذ (”)



 يلازربلا تايفو
 ؟ء5عا جحش

 * ةئامعبسو رشعو ثالث ةنس - لوألا عيبر رهش *

 وبأ خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش نم سداسلا نيتثإلا موي يفو

 لامكلا نب دمحأ نيدلا لامك ثدحملا خيشلا نب دمحم هللادبع

 نب ليعامسإ نب نمحرلادبع نب دمحأ نب دحاولادبع نب ميحرلادبع

 رقفلا قيرط كلاسلا «'''ءايضلاب فورعملا يلبنحلا يسدقملا روصنم

 حفسب ءاثالثلا ةليل نم برغملا دعب نفدف راهنلا رخآ يف هتافو تناكو

 روضحو هرمع لوط ءارقفلل اطلاخم اخيش ناكو .هلهأ دنع نويساق

 بيطخ نمو اروضح يزملا نم عمسو «خياشملا عم ةيرهاظلا تاوزغلا

 ضعب ةزاجإ هلو ةعامجو مئادلادبع نب دمحمو دعس نباو يركبلاو ادرم

 يف ةئامتسو نيعبرأو عبرأ ةنس يف هدلومو «ةدهشو يفلسلا باحصأ

 يف المح وه ناك دمحم ءايضلا ظفاحلا هدلاو مع تام املو ءاهلئاوأ

 .همأ نطب

 نيدلا سمش يفوت لوألا عيبر رهش رشع يداح تبسلا موي يفو

 ناكو «ةعايبلا نباب فورعملا "”يبلعثلا نادمح نب نامثع نب دمحم

 هريغو يراداودلا نيدلا ملع ريمألا يف حدم هلو ءاخرؤم الضاف ارعاش

 ؛ةيناطلسلا تاهجلا يف مدخيو قيقرلا دشم ناكو «تايالولا بابرأ نم

 :هرعش نمو

 )١( :ةنماكلا رردلا #/ 986" )41/7( .

 :ةنماكلا رردلا (؟) 5/5٠ )١11( .



 يلازربلا تايفو
 نين

 اوملع ام ضعب اذهو ىقبيو ىنفأ اومعز ام قوف هدجت يمارغ معن

 ملألا هب يفشي ام كثيدح يفف دعو ىمحلا كاذ نع كتيدف يب دح

 مرطضت قوشلاب مهران م.م ...يبلق ريغ ىمحلا سيل

 ملظ مهدعب نم هراونأو 2. ... ... ...  نايف اوناب

 ميخلا اهلهأ نم ةشحو تأر الف مهدقفل يبلق يف دجو اي تميخ

 ميدلا اهفانكأ تقسو هرود تلفأ الو

 مجسنم عمدلاو ملثنم ربصلاو قرغ 22يف فرطلاو قرح يف بلقلاف

 دمحأ نيدلا باهش يفوت لوألا عيبر رشع عباس ةعمجلا موي يفو

 ةدايزلاب ''”يطاشمألا يطويخلا يسلبانلا ديعس نب يلع نب نسح نب
 . سيدارفلا بايب ةريقمب نفدو ربوج ةيرقب ناتسبب هتافو تناكو

 يجاحلا يفوت لوألا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا موي يفو

 نويساق لبج حفسب نفدو «'"”رافسلا رجاتلا يناليكلا نيدلا رصان ريبكلا

 .ادالوأو ةورثو ةمعن كرتو ءراجتلا نايعأ نم اخيش ناكو

 نيدلا يقت خيشلا يفوت لوألا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا ةليل يفو

 ناكو ةيفوصلا رباقمب نفدو «"”ينارحلا عيبلا نب معنملا دبع نب دمح

 لاخ وهو .ءفورعمو ةقدص هيفو نيفورعملا راجتلا نم اديج الجر

 .ةيميت نب زيزعلادبع نيدلازع

 خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلا نينثإلا ةليل يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟١)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو

 نب رمع نب دومحم نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا رخف حلاصلا

 دغلا نم نفدو «فسوي ابأ ىنكيو ''”طايخلا ينارحلا .... . نب دمحم

 يداهلا دبع نب دمحمو ليلخ نب ميهاربإ نم عمس «نويساق لبج حفسب

 ركذو نيعبسلا ءانبأ نم ناكو «مهريغو ينارحلا فيطللا دبع بيجنلاو

 .نارحب ةنسب ءالغلاو ةيمزراوخلا دعب دلو نأ يل

 دج دلع داع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو

 + ةئامعبسو رشع ثالث ةنس - رخآلا عيبر رهش *

 مامإلا خيشلا يفوت رخآلا عيبر نم رشع يداحلا دحألا موي يفو

 نب دمحم نب نامثع ورمع وبأ نيدلا رخف دهازلا ثدحملا هيقفلا ملاعلا

 اهفرش ةكمب '"”يكلاملا يرزوتلا دواد نب دمحم نب ركب يبأ نب نامثع

 نيثالث ةنس ناضمر رهش نماث يف هدلومو كانه نفدو «ىلاعت هللا

 ثيدحلا ءارق نم اروهشم اثدحم اخيش ناكو ءرصمب ةئمتسو

 طبسو يزيمجلا نب نيدلا ءاهب خيشلا نم رصمب عمس «نيفورعملا

 لثم رابكلا بتكلا أرقو يعوشخلاو يرصوبلا ةعامج نم ماشلابو يفلسلا
 حيحص أرق هنأ يل ركذو «يناربطلل ريبكلا مجعملاو دمحأ مامإلا دنسم

 دعب ةيرصملا رايدلا يراق تنك انأ :لاقو «ةرم نيثالث نم رثكأ يراخبلا

 ىلع نوديزي ةزاجإلاو عامسلاب ريثك خويش هلو ينصحلا نيكملا توم
 ةكم نكس مث ةيرصملا رايدلا ىلا ددرتيو ةكمب ميقي ناكو «خيش فلأ

 «ليلخ نب هللادبع هيقفلا هتافوب يلإ بتك ءاهب تام نأ ىلا ةليوط ةدم

 زاجأ نممو «ةرايزلاب ادوصقم ثيدحلاو حالصلاب ةكمب اروهشم ناكو
 نم ةعطق هتءارقب تعمسو رصمب هب تعمتجا «ريقملا نب نسحلا وبأ هل

 نب زيزعلادبع نيدلا رخف بيطخلا ىلع ريغصلا يناربطلا مجعم
 يدسم نب جيرخت دئاوف لوألا ةرهاقلا رهاظب هيلع تأرقو «يركسلا
 ةروكذملا ةئثالثلا ةنيدملا دئاوف ةكمب هيلع تأرق مث يزيمجلا نبال

 )١( :ةنماكلا رردلا "5/5 :ربعلا لويذ 5597/7 ) )7١5١5:بهذلا تارذش 50/48 .



 يلازربلا تايفو
 7 هر حس

 يزاريشلا زيزعلادبع نب رصن يلامأ نم اسلجمو تايلماحملا نم يناثلاو

 ىقتنمو تايفقثلا نم لوألاو ةيرجآلا نينامثلا ىنمبو يراخبلا تايثالثو

 هيلع تأرق مث «ةئام عبسو ثالث ةنس كلذو اثيدح نوعبرأو هعمس هيف اهنم

 هنم تعمسو ةثالثلا هقرطب ةيلوألاب لسلسملا ةئام عبسو رشع ةنس يف ةكمب

 ءيدايإلاو يمشاهلا دئاوف نم ءزجو راطعلا جيرخت يزيمجلا نبال نيعبرألا

 هيف تايفقثلا نم افيطل ىقتنمو هيناث نم تايلماحملا يناث اهيف هيلع تأرقو

 .ىلاعت ُةْنَلُك هب يدهع رخآ كلذ ناكو «ثيداحأ ةرشع

 نسحلا وبأ خيشلا يفوت رخآلا عيبر نم نيرشعلا ءاثالثلا ةليل يفو

 رهاظ نالسر خيشلا دنع نفدو '''”يريرحلا يلع ريبكلا خيشلا نب دمحم

 رشع ةنس جحلا يف هتقفارو ةئامتسو نيعبرأو عست ةنس هدلومو «ءقشمد

 مزالو هدي ىلع باتو مانملا يف ِهْلَكي يبنلا ىأر هنأ ركذو «ةئامعبسو

 .هرمع رخآ يف ةنس رشع ينثا نابعشو بجر مايص

 نيز يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا موي يفو
 طايخلا ينامكرتلا يمزراوخلا هللادبع نب ركب يبأ نب رمع نيدلا

 .سيدارفلا باب رباقمب ذئموي نم نفدو «*'”فرشملا

 خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا موي يفو

 هوبأ فورعملا "”يلبنحلا ينارحلا ملسم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ حلاصلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرث ىلع رثعأ مل (0)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (")



 يلازربلا تايفو
6 

 نازاق ةنس بيصأو «قشمد عماجب ةلبانحلا ةقلحب سولجلل ابضاوم

 املف ءربخ ىلع مهل عقي ملف مهببسب دالبلا لخدو هلهأ ضعب رسأو

 ماقأو ةيرصملا رايدلا ىلا هلهأب مهعم لفج ةرشع ينثا ةنس سانلا لفج

 يف هدلومو «تامو رهش وحن ماقأف قشمد ىلا هدرفمب عجر مث ةدم

 مصألا ءزج هيلع تأرق «ةثامتسو نيعبرأو عبس ةنس بجر فصن

 نم اضيأ عمسو لصوملا بيطخ نم هتزاجإب مئادلادبع نبا نم هعامسب
 .يمامحلا يعاقفلا بويأ

 نيدلا رصان يفوت رخآلا عيبر نم نيرشعلاو سداسلا نينثإلا موي يفو
 . ثيدح راد فقو ناكو كبلعبب ''”يكبلعبلا دبعم نب ليعامسإ نب دومحم

 يفوت رخآلا عيبر نم نيرشعلاو عساتلا سيمخلا موي يفو
 ةيرادنزخلا دحأ ؟”يلبشلا هللادبع نب راتخم نيدلا ريهظ يشاوطلا

 . قشمد ةعلق ةنازخب

 لاقثم ريخلا وبأ حلاصلا خبشلا يفوت رخآلا عيبر رهش خلس يفو

 باب جراخ هموي نم نفدو ."”يحالصلا يفرشألا يشبحلا هللادبع نب

 ةيرتلاب اباوب اريبك اخيش اكرابم الجر ناكو «ةرهاقلا رهاظ رصنلا

 طبس نع يرتخبلاو يعفاشلا يسلجمب ثدح «نيرصقلا نيب ةيحلاصلا
 .هيلع امهتأرق يفلسلا

 دع دنع د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . ه 17 يف هتافو رجح نبا ركذو (970/) "44 /4 :ةنماكلا رردلا (؟)

 ش , (/"1) ؟ا/5 /# :ةنماكلا رردلا (*)



 يلازربلا تايفو
 وأ. حححص

 »* ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس - لوألا ىدامح رهش *

 يقت يرقملا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج لهتسم ةعمجلا ةليل يفو

 هماش يبأب هوبأ فورعملا ''”يربعجلا يلع نب دمحم نب ركب وبأ نيدلا

 سيدارفلا باب رباقمب نفدو ةبيقعلا عماجب ةعمجلا بيقع هيلع يلصو
 أرقأو رصم رايدو قارعلاب أرق «نيرواجملا ءارقفلا نم ناكو قشمد رهاظ

 انذؤم ناكو «قشمد عماجب ةقلح هل ناكو تاعامج هب عفتناو تاياورلاب

 .زوجلا دجسمب

 نيدلا رخف ردصلا سبل ىلوألا ىدامح لهتسم ةعمجلا موي يفو

 .ناميلس ردصلا نب نيدلا لامح نع

 نامثع نيدلا رخف يفوت ىلوألا ىدامج رشع يداح نينثإلا موي يفو

 تيب بيطخ نب فسوي نب ركب ىبأ نب دمحم نيدلا فيفع انخيش نبا

 اريبخ افورعم ابتاك ناكو «هتدلاو دنع كانه نفدو ””فايصمب 2"”رابآلا

 «كلذ ريغو كبلعب رظن ىلوو رادنزخلا ناويد يف مدخ ةباتكلا ةعانصب

 سمخ نبا وهو تامو «ةءورملا ريثك هجولا شوشب اديج الجر ناكو

 . ةئس نيعبرأو

 . (597) الا ال /؟ :رابكلا ءارقلا ةفرعم )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . فايصم لوقي مهضعبو :لاقو بايصم هامسو )١1١١1( >81/ه



 يلازربلا تايفو
"515 

 خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا موي يفو

 ©0يلصوملا هللادبع نب باطخ نب ركب وبأ نيدلا يقت يرقملا حلاصلا

 الجر ناكو ةيفوصلا ةربقمب هموي نم نفدو «ةيدسألا هاقناخب مامإلا

 .لصوملاب ةئامتسو نيثالثو تس ةنس هدلومو ءاريخ اكرابم

 نيدلا ءاهب خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج رشع يداح نينثإلا موي يفو

 نم نفدو "”ناطقلا نب لتاقم نب ليلخ نب سنوي نب يلع نسحلا وبأ
 بيجنلا نم عمس ناكو «يلتاقملا هتومب يلإ بتك «ةفارقلاب دغلا

 ادهاش ةرم مدخ باتكلاو لودعلا نم ناكو .,ثدحو فيطللادبع

 .كبوشلاب رالس ناويدب ةرم مدخو ةيناطلسلا ةنازخلاب

 يضاقلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا ةليل يفو
 نب روصنم نب لماك نب ناميلس نب فيس دمحم وبأ نيدلا فرش مامإلا
 نفدو فيرشلا سدقلاب "”يعرزلا يملسلا ينيراوملا ةعيبر نب ناولع
 هنعو مظن هلو ادهتجم افيفع الضاف اهيقف ناكو ءالمام ةربقمب دغلا نم

 ناكو ةنس نيعبرأ نم اوحن قشمد لامعأ نم تايالو ةدع يلوو «دئاوف

 ةيالو رخآو كبلعب ةنيدم اهالوت يتلا نكامألا نمو «هتيالو يف اروكشم

 نبا نع ثيدحلا ىورو «هتوم نيح ىلا ةدم اهب ماقأو سدقلا ةنيدم

 ءزج هيلع تأرق «مهريغو موتكم نب فسويو رسيلا يبأ نباو مئادلادبع

 رفص نم رشع عبارلا ءاعبرألا موي هدلومو «سدقلاو قشمدب ةفرع نبا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)
 . (19418) 187/9 :ةنماكلا رردلا (*)



 يلازربلا تايفو
 ”؟١ ال | حبس

 .عرزب ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس

 خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي يفو

 نفدو فايصمب ''”ساحنلا جرعألا هللادبع نب ولول مراصلا نب دمحم

يعم عمسو ةمهو ةضهن هل اديج الجر ناكو «كانه هموي نم
 نبا ىلع 

 .هريغو يراخبلا

 نيمأ كسم ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا سيمخلا موي يفو

 نييناملسملا ..... نم ةعامجو ةيرصملا رايدلا ريزو كلملا

 .اوردوصو

 دج دع د

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 ازربلا تايف
 ىو يي يزول كفو

 + ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس - ةرخآلا ىدامج رهش *

 سابعلا وبأ خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج عبار ءاعبرألا ةركب يفو

 عيبس نب ملاس نب لماك نب رضخلا نب قاحسإ نب نمحرلادبع نب دمحأ
 روكذملا مويلا رهظ نفدو ؛''"يحلاصلا يقشمدلا ميهاربإ نب فسوي نب
 باتكل اظفاح اكرابم الجر ناكو «نييوادرملا ةبرتب نويساق لبج حفسب
 نم وهو ةدم دامعلا نب دامعلا خيشلا بحص .ةوالتلا ريثك ىلاعت هللا

 هللادبع نع انل ىورو ةنس نيتس نم اوحن شاع «ثيدحلاو ةياورلا تيب
 . مئادلادبع نب

 نيدلا ملع ريمألا يفوت ةرخآلا ىدامح سماخ سيمخلا موي يفو

 ةيالو ىلوتو ةأجف هتوم ناكو ءادرب يداو نم ةينيسحلاب "'”يفلألا رجنس

 . سليان

 سابعلا وبأ خيشلا يفوت ةرخآلا ىداح سداس ةعمجلا ةليل يفو

 قوسب ”"راسمسلا يحلاصلا ميلس نب ناميلس نب ةمعن نب دمحأ

 حفسب نفدو يرفظملا عماجلاب ةعمجلا بيقع هيلع اولصو «ةيحلاصلا

 يسرملا نع انل ىور «نينامثلا رشع يف وهو قشمد رهاظب نويساق لبج
 عست ةنس ىلوألا ىدامجب ةخرؤم ةيدادغب ةزاجإ هل تناكو ينادليلاو

 راخفلا يبأ نباو يرغشاكلاو يطيبقلا نبا اهيف هزاجأ ةئامتسو نيثالثو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (1880) ١ا/؟ /9 :ةنماكلا رردلا (؟)

 . هتمحرت ىلع رثعأ مل (©9



 يلازربلا تايفو
 ذ؟١ و حجت

 «مهريغو لاخنلا نباو نينفش نباو نزاخلا نباو يناتسراملا دمحأو

 .دخرص لمع نم .. .ريد ةيرق نم هدج ناكو

 ىلا ربخلا لصو ةرخآلا ىدامح نم سداسلا ةعمجلا موي ىفو

 هنأو ةيرصملا رايدلاب ةرازولا نع كلملا نيمأ فرصب ةسورحملا قشمد

 .ةريزجلا يلاو ناك يذلا ينامكرتلا نبا نيدلا ردب هضوع ميقأو ردوص

 يفوت ةرخآلا ىدامج نم رشاعلا راهنلا ىحض ءاثالثلا موي يفو

 يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ نيدلا باهش ثدحملا حلاصلا خيشلا

 راهنلا رصع هيلع يلصو « 2 ١”يلبنحلا يقشمدلا يمنألا ناردب نب مساقلا

 عمس احلاص الجر ناكو «نويساق لبج حفسب نفدو قشمدب عماجلاب

 ةامحبو ليلخ نباو ةريمق نباو يوحنلا شيعيو ةحاور نبا نم بلحب
 ءافولا يبأ نب دمحأ نب قازرلا دبع نم نارحبو ةحاور نب سيفنلا نم

 نيدلا ءايض ظفاحلا نم قشمدبو راجنلا ةمالس نباو طايخلا نباو
 نب ديدسلاو ةملسم نباو حالصلا نبا نيدلا يقت خيشلاو يسدقملا

 ضعبب قشمدب درفت دق ناكو ينادمهلا رفعج ىلع روضح هلو «نالع

 .بلحب ةئامتسو نيثالث و عبرأ ةنس هدلومو «هخويش ضعبو هتاعومسم

 حلاصلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج رشع سداس نينثإلا موي يفو
 فورعملا يربعجلا ناطلس نب لضفلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ يرقملا

 ةرهاقلاب نييبلحلا دجسمب هتافو تناكو «ةرهاقلا ليزن "”بيطخلاب

 )١( :ةنماكلا رردلا "ال /5 :ىبهذلل ربعلا لويذ ١/ 747 ) )/5١:بهذلا تارذش : 259/8
 يتشدلا هتمجرتل عجارملا لك يفو يقشمدلا هنأ يلازربلا ركذ دقو .

 لضفلا يبأ لدب لضفلا هابأ رجح نبا ركذو (757) 14/5 :ةنماكلا رردلا (؟) .



 يلازربلا تايفو
 احلا

 باب جراخ يرهاظلا نب نيدلا لامج خيشلا ةبرتب ءاثالثلا موي نفدو

 نم عساتلا نم يناثلا ءزجلا ىور احلاص اكرابم الجر ناكو. ءرصنلا

 لضفلا يبأ نب نيدلا دامع خيشلا نع مكاحلا جيرخت نادمح نبال فلألا

 نع ناهبصأب دينجلا نبا نع ينيوزقلا ديمعلا يبأ نب دماح نب دمحم
 نيرشعو عبرأ ةنئس هدلومو « هنع يذورجنكلا نع يماحشلا رهاز

 . ةئامتسو

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشع عساتلا سيمخلا ةليل يف

 دغلا نم نفدو قشمدب ةيوارذعلا ةسردملاب لقتعم وهو (17يوآهرلا

 ناكو ةنس نيثالثو ةسمخ رمعلا نم غلب اباش ناكو ءريغصلا باب رباقمب

 نيمأب صاصتخا هل ناكو كلذ ريغو فاقوألا ءافيتسا رشاب اديج ابتاك

 هيلع مسرو وه لقتعا ةيرصملا رايدلاب ريزولا كسم املف ريزولا كلملا
 نم عمس ناكو «.تامو ةيرصملا رايدلا ىلا ديربلا ىلع هلمحب رمأو

 نامث ةنس هدلومو «مهريغو يدنكلا ذزربط نبا باحصأ ىلع ثيداحألا

 . ةثامتسو نيعبسو

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا تبسلا ةليل يفو

 نب رمع نب ركب وبأ نيدلا يقت فلسلا ةيقب عرولا دهازلا يرقملا مامإلا
 يلصو ء«ديربلا بابب هنكسب ("”يتاصقملاب فورعملا يرزجلا عيشملا

 . (917) "55 /" :ةنماكلا رردلا )١(

 /4 :ةنماكلا رردلا "5/5 :يبهذلل ربعلا لويذ )1١17( 517/7 :يبهذلا خويش مجعم (1)
 . 09/4 :بهذلا تارذش 5 )١1514(



 يلازربلا تايفو
 ؟ 1١١ حجج

 لبج حفسب نفدو رومعملا عماجلاب تبسلا راهن نم ةثلاثلا يف هيلع

 ءارقإلا ىلع ابظاوم احلاص الجر ناكو «يرصانلا طابرلا ةلابق نويساق

 اهريغو ةعبسلا تاءارقلاب افراع ماشلاو قارعلاب ةنس نيسمخ نم رثكأ نم

 عرو هيفو ةيبرعلا نم فرط هدنعو ذاوشلا نم ريثكو ةرشعلا نم

 شيجلا يبأ نب دمصلادبع خيشلا نع ريسيتلاو ةءارقلا ىورو ءداهتجاو
 ثيدحلا رادو ةيرهاظلا ةسردملاو يرصانلا طابرلا مامإ يلوو يدادغبلا

 «نينس رشع نم رثكأ قشمد عماجب ةباطخلاو ةمامإلا يف بانو ةيفرشألا

 نينامثلا زواجو قشمدو دادغبب ماقأو لصوملاب أشنو ةريزجلاب هدلومو
 .ىلاعت ُةْنَلُك

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو يداحلا تبسلا ةليل ىفو

 (""يعفاشلا يلمآلا دمحم نب دمحأ نب دمحم نيدلا جات مامإلا هيقفلا

 ابظاوم الضاف اهيقف ناكو ءابجقأ ةبرت راوج ةيباجلا باب جراخ نفدو

 .ةئام عبسو ةرشع ةنس انعم جحو ةداهشلاو سرادملا روضح ىلع

 مأ تيفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا نينثإلا ةليل يفو

 دمحم نب نامثع نب مساقلا يبأ نيدلا يفص يفصلا تنب ةيقر دمحم

 ةيمظعملا ةبرتلا نم برقلاب نويساق حفسب دغلا نم تنفدو "”يفنحلا
 ةنس اهدلومو «يفنحلا زعلا نب نيدلا سمش ةاضقلا يضقأ ةدلاو يهو

 ثالث اهجوز عم تجح ةحلاص ةأرما تناكو ةئامتسو نيعبرأو سمخ

 .تارم

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 )١( .هتمجرت ىلع رثعأ مل



 ازربلا تايف
 11 يلازربلا تايفو

 مأ تيفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا ةعمجلا موي يفو
 مجن ةاضقلا يضاق نب ميهاربإ نيدلا سمش يضاقلا تنب بنيز دمحم

 هللا ةبه نب ىيحي نب دمحأ نيدلا ردص ةاضقلا يضاق نب دمحم نيدلا
 دنع ريغصلا باب ةربقمب ةعمجلا ةالص دعب تنفدو «''”ةلودلا ينس نبا
 نم تناكو «ىلاعت هللا امهمحر بلاط يبأ نب نيدلا مجن خيشلا اهجوز

 .ابيرقت نيعبرألا تانب

 دلك دنع داع

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 ؟ا١رخ حجححسش

 * ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس - كرابملا بحر رهش +

 اوحرفو جرفتلل سانلا جرخو همامأ نايعألا بكرو دلبلا لوح هب فيطو

 .جحلا ةرمإل يرتتلا نابلب نيدلا فيس ريمألا نيعو جحلا رمأب

 نب رمع خيشلا نب ركب وبأ يفوت بجر عبار سيمخلا ةيشع يفو

 «نويساق حفسب ةعمجلا موي نفدو «2”ينارحلا ةايح نب ىيحي نب يلع

 .لقعو ةهابنو ةفرعم هيفو ةنس ةرشع تس نبا اباش ناكو

 بئان رمدنسأ لاومأ نم لاومأ تجرختسا رهشلا اذه لوأ يفو

 ىلا تعفرو مهرد فلأ ةئامتس نم رثكأ تغلب ةضفلاو بهذلا نم بلح

 .هعابتأو هتنباو هتجوز ةهج نم كلذو «لاملا تيب

 دمحأ نيدلا باهش نيمألا خيشلا يفوت بجر رشاع ءاعبرألا موي يفو

 ةراجت يف اهيلإ هجوت ناكو ةرهاقلاب رجاتلا "”ينارحلا نالبص نب دمحم نب

 . قشمدب نيحامرلاب ناكد هل اديج الجر ناكو «تامو ةريسي امايأ ماقأف

 وبأ نيدلا ملع لدعلا خيشلا يفوت بجر رشع عبار دحألا موي يفو

 يرصملا رقشألا نب هللادبع ةلودلا نيمأ نب نيسحلا نب دمحم هللادبع

 عست ةنس يف هدلومو دغلا نم نفدو «ةرهاقلاب ةيرذوجلاب "”يفنحلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (")
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 يلازربلا تايفو

 هتاعومسم نمو يزيمجلا نباو جاور نبا نم عمس « ةثامتسو نيرشعو

 نب ديمحلادبع حلاصلا خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلا يفو
 «سلبانب '"”يلبنحلا يسدقملا يسلبانلا يضام نب ركب يبأ نب دمحم
 ادرم بيطخ نم انل ىور .خياشملا دالوأ نم هدلبب افورعم اخيش ناكو

 ثالث ةنس لوألا عيبر رشاع يف هدلومو «نولاحرلا ةبلطلا هنم عمسو

 .سلبانب ةئامتسو نيثالثو

 ليلجلا دنسملا خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلا تبسلا موي يفو
 رمع نب دواد نيدلا دامع بيطخلا نب دمحم لئاضفلا وبأ نيدلا فرش

 بيطخ نب ىبحي نب فسوي نب لماك نب رمع نب ىيحي نب فسوي نبا
 ةلابق مهتربقمب دحألا ةركب نفدو «ةروكذملا ةيرقلاب '''رابآلا تيب
 ءابيرقت ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس هدلومو ةروكذملا ةيرقلاب عماجلا

 نم رشع يناثلا يف ةثلاثلا ةنسلا يف وهو هدلاو طخب هعامس تدجو

 خيشو يواخسلا نع انل ىور «ةثامتسو نيثالثو عبس ةنس ىلوألا ىدامج

 نب نيدلا زعو يعوشخلا نب ميهاربإو هيومح نب نيدلا جات خويشلا
 نب ديشرلاو يشرقلا يعذاربلا رمع يفصلاو يناملسلا قيتعو ركاسع
 ظفاحلاو ةريقش نب اجرملاو يروغاشلا ناخرط نب قاحسإو ةملسم
 انسح الجر ناكو «مهريغ ةعامجو حالصلا نباو يسدقملا نيدلا ءايض
 .قالخألا بيط عيمستلا يف الهس

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (1159) 49// :ةنماكلا رردلا (7)



 يلازربلا تايفو
 ال الو |[-سج

 هيقفلا خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي يفو

 يمورلا يلاخوزنلا نايمور نب يلع نب بوقعي نيدلا مجن لضافلا مامإلا

 ناكو «قشمد رهاظ ةيفوصلا رباقمب سيمخلا رهظ نفدو ,2"”يفنحلا

 سيردت هلو «ةنس نيرشع نم رثكأ نم ةيقرشلا ةيفنحلا ةروصقملاب امامإ

 .ءاحلصلا ءالضفلا نم ناكو ةداعإو

 تنب ةجهب تيفوت بجر نم نيرشعلاو سماخلا سيمخلا ةليل يفو
 قلاخلا دبع نب رداقلادبع نب دمحم رخافملا يبأ نيدلا زع ةاضقلا يضاق

 ةبرتب نويساق لبج حفسب دغلا نم تنفدو «2'"”غئاصلا نبا يراصنألا

 .ىلاعت هللا اهمحر ةنس نوثالث تشاع ءاهدلاو

 نب نيدلا لامك يفوت بجر نم نيرشعلاو عباسلا تبسلا ةليل يفو
 اريطم اموي ناكو «نويساق حفسب تبسلا رهظ نفدو ””ةيمالسلا خيش

 جرد بتاك مورلا ةعلقب كلذ لبق مدخو قشمدب نيفوتسملا دحأ ناكو

 فيطل بناجلا نيل اديج الجر ناكو «بلح دالب نم تاهج يف مدخو

 قيناجم عبرأ قشمدب لمعو «ىلاعت َةْقَلُعَك سانلا جئاوحل ايضاق ةملكلا

 باب ىلع اهنم نينثاب ىمرو كركلا ىلا لمحت ةثالثو قشمد ةعلقل دحاو

 نم نيرشعلاو عساتلا نينثإلا موي يف قشمد رهاظ رضخألا ناديملا
 قرطلا تآألتماو دلبلا ةماعو ةنطلسلا بئانو ءارمألا رضحو بجر

 .ةجرفلاو كلذ ةيؤر لجأل سانلاب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل فرق



 از ملا تايف
 2 20 عل

 + ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس - نابعش رهش *

 دمحأ نب ميهاربإ هيقفلا يفوت نابعش نم سماخ دحألا ةليل يفو
 باب ةربقمب دغلا نم نفدو «''”يقشمدلا يبهذلا صلاخ نب رمع نب
 فصن سدقلاب ماقأو دبعتو ظفحو لغتشا احلاص اباش ناكو سيدارفلا

 .ىلاعت ُةُنّلُكَك تامو هضرم يوقو ضرمف قشمد ىلا داعو ةنس

 ملاعلا هيقفلا حلاصلا خيشلا يفوت نابعش سماخ دحألا موي يفو

 يتايبلا يجرزخلا ركب يبأ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب
 مامإ ناكو المام ةربقمب هموي نم نفدو «فيرشلا سدقلاب ("”يقشمدلا
 عم ملكتي ناكو هقفلاب لاغتشا هل مدقتو «ىصقألا دجسملاب ةرخصلا ةبق

 ىلا هعم رفاسو ةدم دوه نبا بحصو دهزت مث سوردلا يف ءاهقفلا

 ماقأف سدقملا تيبلا ىلا لقتنا مث ةدم قشمدب ماقأو داع مث جحو نميلا

 اضيأ عمسو مئادلا دبع نبا نع ثيدحلا ىور «تام نأ ىلا نينس هب

 ىيحي حيشلا ةبلط نم ناكو «ةعامجو رسيلا يبأ نباو يشنلا نبا نم
 . يرقملا يجبنملا

 نيدلا سمش هيقفلا خيشلا يفوت نابعش رشع يناث دحألا موي يفو

 نب دعاس نب ملاس نب دمحم نيدلا مجن يضاقلا نب ىسيع نب ملاس

 ناكو ء«ريغصلا باب رباقمب نفدو «قشمدب "”يسلبانلا يشرقلا ملسلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 ؟ اا” | بببس

 يضاق نيدلا لامج ىضاقلا همع نع ةباين سدقلاب مكحو ادهاشو اهيقف

 . سلبان

 نيدلا فيس ريمألا هيف ىعس يذلا رهنلا رفحب رابخألا تلصوو

 ىلا روجاسلا رهن نم هلوط نأو بلحب ةنطلسلا بئان ةبونلا سأر يدوس

 هنأو ءابيرقت ناعارذ هقمعو ناعارذ هضرعو عارذ فلأ نوعبرأ قيوق رب

 فصنلاو روكذملا بئانلا لام نم فصنلا مهرد فلأ ةئامثالث هيلع قفنأ

 ملظي ملو فاصنإلاو لدعلاب رفحو «ىلاعت هللا هرصن ناطلسلا لام نم

 .يومحلا نيدلا زع لدعلا كلذ انل ىور «دحأ هيف

 جات مامإلا خيشلا يفوت نابعش نم رشع يداحلا تبسلا ةليل يفو

 جراخ عراشلاب يحلاصلا عماجلا مامإ ''”مامه نب يلع نب دمحم نيدلا

 عماجلاب هنكسب هتافو تناكو .«ةسورحملا ةرهاقلا رهاظ ةليوز باب

 دبع نيدلا يكز ظفاحلا نم عمس «ةفارقلاب دغلا نم نفدو روكذملا

 يقت لضافلا ثدحملا دلاو وهو «هريغو جاور نبا هل زاجأو ميظعلا

 . مامإلا نباب فورعملا نيدلا

 هيقفلا خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا ةيشع يفو

 هللادبع وبأ نيدلا سمش نيملسملا يتفم يضرلا لدعلا ملاعلا مامإلا

 .'"”يكلاملا يدادغبلاب فورعملا يرزجلا لبش نب دمحأ نب دمحم

 هدلومو «ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو قشمدب سيمخلا رهظ هيلع يلصو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ضففو

 «ةنس رشع ينثا هرمعو راتتلا هرسأو ةريزجلاب ةئامتسو نيعبرأو عبس ةنس
 لاغتشالا ريثك ناكو كلام بهذم ىلع هقفتو اهريغو دادغبب أشنو

 ابظاوم ناكو ىوتفلاب رهتشاو ىتفأو ةدم قشمدب ماقأو ؛ةعلاطملاو

 قشمدب مكحلا ةباين هيلع ضرعو تاعاسلا تحت دوهشلا عم سولجلل
 قوقحب امئاق اعضاوتم ناكو ؛هل ملسأ ةداهشلا نأ ركذو فلحو عنتماف

 .اكرابم الجر هلايع

 خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا ردب يفوت نابعش رخاوأ يفو

 ةمالعلا هيقفلا مامإلا خيشلا نب دمحم مراكملا يبأ نيدلا رصان ردصلا

 نب حون نب نمحرلادبع دمحم يبأ نيدلا سمش نيملسملا يتفم دهازلا

 ةنس يف هدلومو كانه نفدو «سلبان دلبب ''”يعفاشلا يسدقملا دمحم

 ركذف هتافو نع نيدلا ءاهب همع تلأس «قشمدب ةئامتسو نيسمخو تس

 ىلا سلجا هل لاق هنأو ضرمتم وهو نابعش لوأ يف هيلع درو هنأ يل

 دق ناكو «تامو امايأ ماقأو عجرف هلايع لجأل هنكمي ملف فصنلا دعب

 مث ةريسي ةدم اهب سردف ةيحاورلا سيردتب هدلاو توم دعب يضرأ

 ىورو «شيعلا نم قيض يف هرمع بلاغ ىضق اريقف ناكو هنم تعزتنا

 .ميركلادبع نبا نع سراف نبا ىلع يناربطلا باختتنا انل
 داع دنع داع

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )غ0(



 يلازربلا تايفو
 9 حبحب

 »+ ةئثامعبسو ةرشع ثالث ةنس - ناضمر رهش +

 نيدلا لامج مامإلا خيشلا يفوت ناضمر رشع عباس تبسلا موي يفو

 ظعاولا "”يعراشلا ليعامسإ نب نامثع نب يكم نب نامثع ورمع يبأ

 «ةرهاقلاب ظاعولاو خياشملا نايعأ نم ناكو دغلا نم نفدو «ةرهاقلاب

 .روكذملا هدج نع ثيدحلا ىورو ديج مظن هلو

 نيدلا سمش بحاصلا ةيرصملا رايدلا ىلا قشمد نم هجوتو
 مويلا يف يناطلس بلطب ةسورحملا قشمدب نيواودلا لايربغ هللادبع

 نب نيعملا ردصلا مايأب هلبق هجوت كلذكو ءناضمر رهش نم نيرشعلا

 . قشمدب شيجلا ناويد رظان شيشح

 نب دمحم نيدلا سمش يفوت ناضمر رهش رخآ ةعمجلا ةليل يفو

 نسح نيدلا ردب وخأ ؟")

 ناكو نويساق لبج حفسب نفدو ةعمجلا بيقع هيلع يلصو «يلصوملا

 نيدلا دامع خيشلا بحص نمم هيخأو وهو «ريخلا ريثك اكرابم الجر

 .ةنس نيعبرأو اتس هرمع ناكو «هب عفنلا امهل لصحو يطساولا

 بئاغ ىلع قشمد عماجب يلص ناضمر خلس ةعمجلا موي يفو

 ."*”يطلملا نيدلا ءايض حلاصلا خيشلا وهو مورلاب "”ةيطلمب تام

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
 مخاتت ةروكذم ةروهشم مورلا دالب نم ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : ةيطلم (*)

 . ايكرت يف ايتلم ةنيدم مويلا يهو :تلق )١1١075( 777/5 :ماشلا

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 551 ْ يلازربلا تايفو

 + ةثامعبسو ةرشع ثالث ةنس - لاوش رهش +

 ىلصملا ىلا جورخلا قشو قشمدب جلثو رطم ديعلا ةليل عقو

 لمحف ةداعسلا رادب مهدنع ديعلا ةماقإب ءارمألاو ناطلسلا بئان راشأو

 فورعملا كبلعبب سردملا نيدلا سمش عماجلا يف ةفيظولاب هنع ماقو

 ضعبو ءارمألا نم ةثالث ضرع لاوش سداس سيمخلا موي يفو

 نيدلا فيس ريمألا مهنم ناكو ةبحرلا رغث ىلا هجوتلا ببسب نيمدقملا

 .داتعملا فالخب كلذل اوفلتخاو انسح اضرع ضرع ياطقرأ

 ىلا قشمد نم كرابملا بكرلا هجوت لاوش نماث تبسلا موي يفو
 فورعملا نابلب نيدلا فيس ريمألا بكرلا ريمأو فيرشلا زاجحلا

 عمتجي مل ام قرشلاو ماشلا دالب نم هيف عمتجا اريبك ابكر ناكو يرتتلاب

 ريمألاو ةامح بحاص نيدلا دامع ريمألا جح نممو «ةدم نم هلثم

 يف سلا نوناك لا ناكو «يرونأأ رقنس ئ ل

 يكشف

 يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت لاوش نم نماثلا تبسلا موي يفو

 نفدو قشمد رهاظ ةعبسلا ةلحمب ؟'”ىسلابلا رهاط نب دمحأ نب دمحم



 يلازربلا تايفو
 ؟ < حححصحصح

 أرقو ملعلاب اريثك لغتشا اكرابم الجر ناكو «نويساق لبج حفسب

 هلو ىلاعت هللا امهمحر نيدلا فرش هيخأو نيدلا جات خيشلا باحصأ

0 
 رعس .٠

 حلاصلا خيشلا يفوت لاوش نم رشع عساتلا ءاعبرألا ةيشع يفو

 نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا مجن ليصألا لدعلا ريبكلا ردصلا لجألا

 نإ يع نب نا محم يأ نب دمحم لفل يإ نيل كم رص

 نب دمحأ نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا نب نيسحلا نب
 رهظ هيلع يلصو «قشمدب هرادب ''”يقش يقشمدلا يبلعلا يرصص نب دمحم

 خيشلا ةربقم راوج اموت باب رباقمب نفدو رومعملا عماجلاب سيمخلا
 ةدع يف مدخو ةفرعمو ةنايد هيف انسح اخيش ناكو ءُةَْلُكك نالسر

 دبعو يواخسلا نيدلا ملع خيشلا نع ثيدحلا ىورو «ةيباتك تاهج

 يناملسلا قيتعو لاله نب دحاولادبع مراكملا وبأو ةيجاجدلا نب زيزعلا

 رهش ثلاث هدلومو «ثيدحلا ءازجأ نم ءازجأ ةدعب درفتو «مهريغو

 .قشمدب ةئامتسو نيرشعو سمخ ةنس ناضمر

 قشمد عماجب يلص لاوش نم نيرشعلاو يداحلا ةعمجلا موي يفو
 ميقملا ريبكلا ؟”رجاتلا يملوكلا نيدلا زع خيشلا وه بئاغ ىلع

 . ىلاعت ُةْنلْكك اهب يفوتو ةيردنكسإلاب

 )١( :ةنماكلا رردلا  75١/١(5ا/7) .

 :ةنماكلا رردلا ”//5 :ىبهذلل ربعلا لويذ (؟) 81/9" )5860( .



 يلازربلا تايفو
 دسم <

 هيقفلا خيشلا يفوت لاوش نم نيرشعلاو عبارلا نينثإلا ةليل يفو

 نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش فلسلا ةيقب دهازلا ملاعلا مامإلا

 يلبنحلا يسدقملا حجار نب فلخ نب ضوع نب رمع نب نمحرلادبع

 نينثإلا رهظ هيلع يلصو «ءنويساق حفسب 2'"جاتلا نباب فورعملا

 هدلومو «ىلاعت ُةْنَلُكك نيدلا قفوم خيشلا ةبرتب نفدو يرفظملا عماجلاب

 ناكو ءاهنم ناضمر رهش يف ابيرقت ةئامتسو نيثالثو تس وأ سمخ ةنس

 * 73 3 +7 + نيفورعملا ةيحلاصلا خياشم نم تمسلا نسح اكرابم اخيش

 رباثي ناكو «قئاقدلاو ثيداحألا نم اريثك ظفحيو ملعلاب لاغتشا هلو

 دعب مهنيفكتو مهزيهجت يف ىعسيو ىضرملا دوعيو تاريخلا لعف ىلع
 ةءارق بيقع وعديو نفدلا دعب تاومألا نقليو زئانجلا رضحيو توملا

 ةحكنألا دوقع دقعيو تاقدصلا بتكيو ةماعلا سلاجملا يف نارقلا

 ىلع لخيو ركنملا نع ىهنيو فرعملاب رمأيو سانلا جئاوح يضقيو

 ثيدحلا رادب ثيدحلا ةخيشم ىلوو .مهعفني اميف مهعم ملكتيو ءارمألا

 يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلا نع ىورو «ةيحلاصلاب يتلا ةيفرشألا

 نباو يقارعلا ليعامسإو يسرملا فرشلاو ادرم بيطخ نعو اروضح
 يداهلا دبع ينبا ديمحلا دبعو دمحم نيوخألاو ليلخ نب ميهاربإو دعس

 يسلابلا ركب وبأ يفوت لاوش نم نيرشعلاو عبارلا نينثإلا موي يفو
 مهجئاوح يضقيو ءاسؤرلاو ءارمألا طلاخي اديج الجر ناكو «"””رجاتلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)



 يلازربلا تايفو
 ؟ 1م حج

 خيشلاو ماوق نب دمحم خيشلا مهنم ةعامج هرضحو ريغصلا بابب نفدو

 .بجاحلا اغبتك نيدلا نيز ريمألاو يناكلمزلا نيدلا لامك

 ءالعلا وبأ نيدلا يفص حلاصلا خيشلا يفوت روكذملا مويلا يفو

 نفدو بتاكلا ؟''يبوقعيلا يناملسملا ءالعلا يبأ نب ىسوم نب ناميلس

 دنع ماقأو همالسإ نسحو ملسأ ايدوبي الجر ناكو «ةيفوصلا رباقمب

 ..0 عم باسحلا لمعيو مهفقو نم ائيش رشابي ناكو نينس ةيفوصلا
 يف ةمدقم هلو ةياغ ىلا اريبخ افراع ارهام هيف ناك هنإف كلذب هتفرعمل

 ناكو الاومأ لصحو تاهج رشابو هيلإ جاتحي امو ناويدلا ةعانص

 .ةيفرشألا ةلودلا يف همالسإ

 دنع داع داع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 دل 74

 + ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس - ةدعقلا يذ رهش *

 ميهاربإ نيدلا لامج ريمألا يفوت ةدعقلا يذ رشاع ءاعبرألا موي يفو

 ,'"”ساحنلا نباب فورعملا يقشمدلا يراصنألا سابع نب دلاخ نبا

 «ريغصلا باب ةربقمب نفدو قشمد عماجب سيمخلا رهظ هيلع يلصو
 ءارمألا مدخي ناكو «قشمدب نيساحنلا قوس لهأ نم هوبأو وه ناكو

 ىلو ةنطلسلا ةباين هيلإ تضفأ املف مرفألا نيدلا لامج ريمألا مدخو

 ةدم هنع بانو هرصب فعض مث ةدم يقبو قشمدب برحلا ةيالو روكذملا

 كلمو ةورث هل ناكو «هتيب مزلو هب لدبتساو فرصف ةيلكلاب يمع مث
 ناعط ينبا نييساحنلا نيوخألا ىلع هتوم لبق هعامس رهظو «ةمشحو

 بيطخلا كلم يلاوعب فورعملا ءزجلل ةئامتسو نيعبرأو عست ةنس يف

 .هيلع عمسي ملو

 دنسملا ريبكلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم عساتلا ءاثالثلا ةركب يفو

 يضاق قيتع "”يميدعلا يكرتلا هللادبع نب سربيب ديعس وبأ نيدلا ءالع

 يبأ نب رمع نيدلا لامك بحاصلا نب نمحرلادبع نيدلا دجم ةاضقلا

 نيدلا لامك يضاقلا هيلع ىلصو «بلحب ميدعلا نباب فورعملا ةدارج

 نيدلا نيز خيشلا ةبرتلا دنع ةيناث ةرم هيلع ىلص مث يفنحلا ميدعلا نب

 هيلاوم ةبرتب روكذملا مويلا يف نفدو بلحب ةاضقلا يضاق يعفاشلا
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . 09/8 :بهذلا تارذش 501١/١ 1١١/"١7( :ةنماكلا رردلا ””/ :يبهذلل ربعلا لويذ (؟)



 يلازربلا تايفو
 فا لل

 لامك بحاصلا هديس راوج ةسورحملا بلح رهاظ ةبرتلا باب جراخ
 «بيبح نبا نيدلا نيز كلذب يلإ بتك .هللا مهمحر ميدعلا نب نيدلا

 نع يساينابلا ءزج ةياورب درفناو رمعلا نم نيعبسلا براق دق ناكو

 نزاخلا نبا نع يوسيعلا دئاوف نم يناثلاو لوألا ةياوربو يرغشاكلا

 باتك عمسو «ةريمق نبا نع ىربكلا ناذاش نبا ةخيشم ةياوربو

 نبا بوهوم ىلع يفقرتلا ءزجو لاخنلا نبا ىلع يناقربلل ةحفاصملا
 يتبسلا نب حلاص ىلع كامسلا نبا ثيدح نم ريبكلا لوألاو يقيلاوجلا

 كلذب ثدحو «كلذ ريغو ىماودلا نب هللا ةبه ىلع رافحلا ءزجو

 نيعستو عست ةنس الفاج قشمد انيلع مدق .هيلإ اولحرو ةبلطلا هدصقو

 نم يناثلاو لوألاو رافحلا ءزجو يساينابلا ءزج هيلع تأرقو «ةئامتسو

 يف بلحب يساينابلا ءزج كلذ لبق هيلع تأرق تنكو يوسيعلا ثيدح

 . ةئامتسو نينامثو سمخ ةنس

 هيقفلا ىفوت ةدعقلا ىذ نم رشع سداسلا ءاثالثلا ةليل ىفو

 ل اا . 8 .

 ناكو «ةروكذملا ةيرقلا رباقمب دغلا نم نفدو اهب تام ''"لثايتلت ةيرق

 سرادملا نم اهريغو ةيماشلا ةسردملاب اهيقف

 نيدلا يبحم خيشلا يفوت ةدعقلا يذ رشع سداس ءاثالثلا موي يفو

 نب دمحم نب باهولا دبع نيدلا لامك لدعلا خيشلا نب ميحرلادبع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 / :قشمد ةطوغ ىرق نم يهو اثايفلت نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي اهامسو : : اثايتلت 0

6 (560964) . 



 يلازربلا تايفو
 ضرضت

 نم عمس ءرصنلا باب رباقمب دغلا نم نفدو «ةرهاقلاب ''"يزملا سراف

 لئسو «ثدحو راطعلا نيدلا ديشرو ميظعلا دبع نيدلا يكز ظفاحلا

 .لداعلا نب لماكلا كلملا ةافو ةليل تدلو لاقف هدلوم نع

 لامج ريمألا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا دحألا موي يفو

 ىلا هربخ لصوو .«فايصم نصحب بئانلا "”يجنكلا شوقأ نيدلا

 روكذملا نصحلا ةباين يف ماقأ اريبك اخيش ناكو ءرهشلا خلس قشمد
 الاومأ فلخو داعي مث تارم لزع هنكل ةيرهاظلا مايألا نم ةليوط ةدم

 .جحو رمعلا نم نيعستلا غلبو

 يلع جاحلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عساتلا نينثإلا موي يفو

 يف كانه نفدو اهب قشمد ةطوغ نم «*”ةثيدحلا ةيرق خيش '' ”ةقثلا نبأ

 يساقي ناكو ةقارإلا رسعب ةدم يلتبا انسم اخيش ناكو ءروكذملا مويلا

 .نيتاسبو كالمأو ةورث هلو ةدش كلذ نم

 دك دع د

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 . 949/١" )١٠١74( :ةنماكلا رردلا (؟)
 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (©)

 . (9037) 751/7 :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي اهركذ :ةثيدحلا (5)



 يلازربلا تايفو
 نامل سس

 * ةئامعبسو رشع ثالث ةنس ةجحلا يذ رهش *

 رصان يفوت ةجحلا يذ لهتسم ءاثالثلا موي هنم لوألا مويلا يفو

 حفسب نفدو ''”يكباتألا توتكب نيدلا ردب ريبكلا ريمألا نب ةقدص نيدلا

 ملو ةديج ةكرت فلخو نيثالثلا غلبي مل اباش ناكو «نويساق لبج

 .مهرد يفلأب ةجحب ىصوأو اثراو فلخي

 . عماجلا بيطخ نع ةباين ةبحرلا يضاق ليعامسإ نبا

 لضافلا يرقملا هيقفلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ لهتسم ةليل يفو

 نم ناكو «ةامحب '"”يومحلا ناملس نب فسوي نب ركب وبأ نيدلا فرش
 قشمدي ماقأو «كلذ ريغو ثيدحلاو ةءارقلاو هقفلا يف اهب ءالضفلا نايعأ

 تلطبو هدلب ىلا داع مث ءايركز ربق دنع عماجلاب امامإ راصو ةريسي ةدم

 . ةمامإلا هذه

 نب دمحأ سابعلا وبأ قرغ ةححلا ىذ رشع ثلاث دحألا موي يفو

 رايدب ليفلا ةريزجيب "””يجبنملا ملاس نب فسوي نب دمحأ نب دمحم

 .يبلحلا رونلا دبع نب ميركلادبع نيدلا بطق همع عم

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل 9



 قضت يلازربلا تايفو

 فيس ريمألا لصو ةجحلا يذ نيرشع نماثلا ةعمجلا موي يفو

 داع مث بلح ىلا هجوتو قشمد ىلا يرصانلا يكلملا سيلجق نيدلا

 .روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو عباسلا دحألا موي قشمد لخدو اهنم

 .يضاقلا لصو ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي يفو

 ةيمالسلا خيش نباب فورعملا نيسحلا نب دمحأ نب ىسوم نيدلا بطق

 .الوأ هيلع ناك ام ىلع شيجلا رظن يلوتم قشمد ىلا

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي يفو

 .  يريرحلا يلع ريبكلا خيشلا نب يلع خيشلا نب فسوي 2620 ءاه 2 0 0,

 ريشانملا ترهظ ةجحلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا نينثإلا موي يفو
 زابخألا نم ناطلسلا مهل هقلطأ امب دنجلاو نيمدقملاو ءارمألل قشمدب

 ىلع رمألا يقبو :هدعبو مويلا اذه يف اهبابرأ ىلا تملسو تاعاطقإلاو
 ناطلسلا ةرشابمو ةيماشلا تاعاطقإلا '”ةكارأ دعب كلذو امايأ كلذ

 .روهش ةعبرأ ةدم نم هسفنب كلذل هللا هرصن

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا نينثإلا موي يفو
 هل 00 ل : . ِء

 مويلا رهظ نفدو ينالقسعلا نباب فورعملا ينارحلا ركب وبأ حلاصلا

 نيثالثو نينثا ةنس ابيرقت هدلومو «ريغصلا باب ةربقمب روكذملا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 اهميوقت ةداعإو اهتالجس ةعجارمو ةيعارزلا ضرألا سايق ةداعإ ينعي حالطصا :كورلا (؟)

 . 2١ :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش :اهتالصاحو اهدئاع ةميق ءاصحإو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (



 يلازربلا تايفو
 ع حححح

 هلو ليللا نم درو بحاص ةوالتلا ريثك احلاص الجر ناكو «ةئامتسو

 وحن رومعملا عماجلا نع هرمع رخآ عطقناو داهتجاو ةدابعو فاكتعا

 .هنهذ ريغتو نيتنس

 وبأ خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم رشع عباسلا سيمخلا ةليل يفو

 ("”يبلحلا يرهاظلا هللادبع نب دمحم ةودقلا خيشلا نب ميهاربإ قاحسإ

 هدلومو ءرصنلا باب رباقم يف هيخأ دنع دغلا نم نفدو «ةرهاقلا رهاظب

 ليلخ نب فسوي ظفاحلا ىلع رضح «ةئامتسو نيعبرأو عبس ةنس بلحب

 عبرأ ةنس نارح ىلا هيخأ عم لحرو ميهاربإ هيخأ نم عمسو بلحب

 ءزج تايزلا نب نسحلا يبأ نب ميهاربإ نم عمسو ةئامتسو نيسمخو
 بلح ذخأ دعب هيخأ عم ةرهاقلا لخدو ءافولا يبأ نع ةفرع نبا

 نباو يرصوبلا باحصأ نمو نينب نب ينغلادبع نم عمسو ءاهنطوتساو

 هوخأ هل جرخو «هريغو مئادلادبع نبا نم قشمدب اضيأ عمسو «نيساي

 ينملا نب دمحمو ريخلا نب ميهاربإ نم ةزاجإ هلو هثيدح نم يلاوع

 مدقو «دادغب نم ةعامجو ةيريمقلا ينبا دمحأو ىيحيو قيلعلا نب زعألاو

 يبأ نب ثراحلا يلاوع هيلع تأرقو ةئامعبسو ةتس ةنس قشمد انيلع

 .هرمع نم ةنس لوأ يف اروضح ليلخ نب فسوي نع هتياورب ةماسأ

 مامإلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلا دحألا ةليل يفو

 يبأ نب دمحم نب رداقلادبع دمحم وبأ نيدلا نيمأ لضافلا ثدحملا

 نم نفدو ءرصمب ''”يرصملا ةلملي نب نامثع نب يلع نب نسحلا

 )١( :ةنماكلا رردلا 5١7/1١ )١57( .

 ) )0.هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 فواح

 خيشلا نع ىور «ةنايدلاو ثيدحلا لهأ نم الضاف الجر ناكو دغلا

 نينب نب ينغلا دبعو راطعلا نيدلا ديشرو ميظعلا دبع نيدلا يكز

 «هريغو يريصوبلا باحصأ نم مهدعب نمو يعراشلا يكم نب نامثعو
 هءازجأ تناكو اهدعبو ةئام عبسو نيعبرأو عست ةنس يف هتاعامسو

 .هيوري ام يل زاجأو ءهدنع هلوصأو

 ةمالعلا مامإلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ رشع عسات تبسلا موي يفو

 نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون فلسلا ةيقب عرولا دهازلا يوحنلا يرقملا
 عمس «ةفارقلاب دغلا نم نفدو «ةرهاقلاب ''”يفونطشلا زيرح نب فسوي

 ناكو «لالجلا يلامأو هلم نبا يلامأ ينارحلا فيطللادبع بيجنلا نم

 ىورو سانلا ارقأو تاهجو بصانم هلو ةيبرعلاو تاءارقلاب اروهشم

 .ثيدحلا

 دنع داع د

 )١( :ةنماكلا رردلا #// ١51 )97"( .



 يلازربلا تايفو
 ممول مح

 * مارحلا مرحملا - ةئامعبسو رشع عبرأ ةنس *

 نيدلا سمش يضاقلا لصو مرحملا نم عبارلا تبسلا موي يف

 ماشلاب نيواودلا رظن ىلع ارمتسم ةرهاقلا نم قشمد ىلا لايربغ هللادبع

 .رباكألاو نايعألا هاقلتو

 ملاعلا ريبكلا ريمألا لصو مرحملا عسات سيمخلا ةركب يفو

 ناطلسلا نب يلع لضفألا نب ليعامسإ نيدلا دامع كلملا لضافلا

 هعمو قشمد ىلا فيرشلا زاجحلا نم ةامح بحاص رفظملا كلملا

 .هدلب ىلا روكذملا مويلا يف هجوتو هناملغ نم ةعامج

 ةدسلا ىلع قشمد عماجب ئرق ءاروشاع موي ةعمجلا موي يفو
 سانلا ةماعو ءارمألاو ءارمألا كلم روضحب ناطلسلا انالوم باتك

 ةئامتسو نامث ةنس اهلوأ ةنس ةدمل يقاوبلا نم ةريثك لمج قالطإ نمضتي

 هأرق ءاهليصافتو اهلمج تركذو ةئام عبسو ةرشع ثالث ةنس اه رخآو
 نيدلا ردب هغلبو فيرشلا جردلا بتاك يسنالقلا نب نيدلا لامج ىلوملا

 موي يف ئرق مث «ناطلسلا انالومل ةيعدألا ترفوتو «نذؤملا حيبص نبا

 دجوي ام قالطإب يناطلس موسرم مرحملا نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا

 نم رثكأ دحاو لك نم ذخؤي ال نأو «شيجلا ببسب نيسوبحملا نم

 «نيحالفلا نع بصقلاو رخسلا قالطإب رخآ موسرمو ءمهرد فصن
 نب دمحم نيدلا نيمأ هنع هغلبو يناكلمزلا نب نيدلا لامك خيشلا امهأرق

 يبيجنلا نذؤم



 يلازربلا تايفو
 فضي

 هراصنأ هللا زعأ ةيرصملا رايدلاب ناطلسلا رضحأ مرحملا رهش يفو

 هناسل عطقب مسر مث هلتقب مهو هيدي نيب يركبلا يلع نيدلا رون هيقفلا

 ىوتفلا نم هعنمو ديعصلاب هدلب ىلا هيفنب رمأف ءارمألا ىكبو هيف عفشف

 ريفكتلاو لتقلاب ءاتفإلا يف هعرستو هئارتجال كلذو «ملعلا يف مالكلاو

 . قيسفتلاو

 خيشلا يفوت مرحملا نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا موي يفو
 ناكو «قشمدب ةيرونلا ثيدحلا راد ميق (”يربعجلا ملاس نب ةمالس

 باب رباقمب راهنلا رخآ نفدو عماجلاب هيلع يلصو رصعلا لبق اهب هتوم

 عمسو ةنس نيسمخ وحن روكذملا ناكملاب ماقأو نينامثلا زواج «ريغصلا

 نمو امهدعب نمو ينوباصلا نباو يسلبانلا نبا هخويش نم ثيدحلا
 نايتف نب ركب يبأ خيشلا باحصأ نم ناكو ثدحو مهريغ ةعامج

 . ىطشلا
6 

 دج دج

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 و “هل تسسسسسسج

 »+ ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس - رفص رهش *

 زاجحلا نم يماشلا بكرلا لصو رفص ينا تبسلا موي يفو

 نيدلا فيس جاحلا ريمأو يناطلسلا لمحملا لخدو قشمد ىلا فيرشلا

 .ريكنششلا نب كبولطق

 يضاق ميحرلادبع يضاقلا يفوت رفص ينا تبسلا موي يفو

 ةيئاردابلا ةسردملاب ةدم ماقأ ءاديج الجر ناكو دادغب لمع نم 2"”هبرح

 ىرسألا ىلع يسربيطلا فقولا رظن رشابو

 قالطإب يناطلس موسرم ئرق رفص لهتسم ةعمجلا موي يفو

 نب نيدلا لامك خيشلا هأرق «كلذ ريغو دشلا ةباقنو نيساوقلا نامض

 .ةاضقلا يضاقو ةنطلسلا بئان روضحب ةدسلا ىلع ىناكلمزلا

 دمحم وبأ نيدلا رخف يفوت رفص نماث ةعمجلا موي يفو

 نمحرلادبع نب دحاولادبع نيدلا صلخم لدعلا خيشلا نب نمحرلادبع

 رهاظ برينلاب هناتسبب "”يقشمدلا يدزألا لاله نب دحاولادبع نبا

 لبج حفسب يرفظملا عماجلاب ةعمجلا ةالص بيقع هيلع يلصو « قشمد

 ريغب قلعت هل سيل هلايعو هتيبل امزالم سانلا نع اعطقنم اديج الجر

 ةعامج نم عمسو رسيلا يبأ نبا نع ثيدحلا نم ائيش ىورو «كلذ

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )00

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 فرخ

 ثاللث ةنس مرحملا فصن يف هدلومو «زاجحلا قيرطب ثدحو جحو

 . قسملب ةئامتسو نيتسو نمل

 نب كرابم نب نيسحلا نيدلا ردب يفوت رفص عسات تبسلا موي يفو
 يلبنحلا دامعلا نبا نيدلا سمش خيشلا قيتع ''”دوسألا يلبنحلا هللادبع

 ةعامجو ينارحلا فيطللا كليع بيجنلا ىلع اريثك عمس ناك .ةرهاقلاب

 ينارحلا دمحأ خيشلا يفوت رفص رشع سماخ ةعمجل -لا موي يفو

 «قشمدب ريغصلا ناتسراملاب يريرحلا ريقفلا ''”يقينجنملاب فورعملا

 هنأ مث ةيريرحلا نم افورعم اريقف ناكو راهنلا رخآ ةيفوصلا رباقمب نفدو

 دنع قشمد عماجب ةيدنكلا ةروصقملاب هرمع رخآ يف نينس ةدم ماقأ

 راجنلا ةمالس نب دمحأ خيشلا طبس هنأ يل ركذو «نييبلحلا ءارقفلا

 .تازاجإو تاعومسمب اعومجم هل نأو دهازلا ثدحملا ىنارحلا

 نب نيدلا سمش خيشلا يفوت ةروكذملا ةعمجلا موي يفو
 (؟)اناوأ هدلبب اميقم اديج الجر ناكو «ةيفوصلاب اضيأ نفدو '' ”ينيوجلا
 عجرو جحو حالصو ةنايد هيفو .طامسو ةيواز اهب هلو دادغب لمع نم

 ماقأف قشمدب ةيفنحلا ةينيعملا ةسردملا لزنو ضيرم وهو جحلا نم
 .تامو رهش فصن

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 ليجد يحاون نم نيتاسبلا ةريثك ةديلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :اناوأ (5)

 . 557/١" )1١98( :دادغب



 يلازربلا تايفو
 ؟ع. ١ حبحب

 خيشلا يفوت رفص رشع سماخ برغملا ليبق ةعمجلا ةيشع يفو
 "”يفحللاب فورعملا يقشمدلا رجاتلا حتفلا يبأ نب يلع نيدلا نيز

 حفسب نفدو عماجلاب تبسلا رهظ هيلع يلصو «نيصاوخلا دنع هرادب

 نم داعو جحو اديج الجر ناكو «ساحنلا مامح يحاون ةبرتب نويساق

 .تامو رهش فصن ماقأف اضيرم جحلا

 خيشلا يفوت رفص نم رشع عباسلا رصعلا تقو دحألا موي يفو
 نب دمحأ نيدلا لامج نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش حلاصلا دنسملا

 ليعامسإ نب نمحرلادبع نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم ركب يبأ مامإلا
 موي يف نفدو «نويساق حفسب ''”يلبنحلا يحلاصلا يسدقملا روصنم نب

 نيثالثو تس ةنس يف هدلومو «هلهأ دنع قفوملا خيشلا ةربقمب نينثإلا

 فرش مامإلاو ةملسم نب ديشرلا نم عمس «نويساق حفسب ةئامتسو

 ادرم بيطخو ينادليلاو خرؤملا يزوجلا نباو يركبلاو يسرملا نيدلا

 نب دمحمو يداهلا دبع ينبا دمحمو ديمحلا دبعو ليلخ نب ميهاربإو

 يرغشاكلاو يطيبقلا نبا دادغب نم هل زاجأو «مهريغو يخلبلا ركب يبأ
 لاخنلا نباو يناتسراملا دمحأو راخفلا يبأ نباو ريخلا نب ميهاربإو

 يرصرصلا ىيحيو خرؤملا راجنلا نباو نينفش نباو نزاخلا نباو
 نيدرامو نارحو لصوملاو قشمد خويش نم ةعامج هل زاجأو «ةعامجو

 ثدحملا مامإلا هيبأل هيخأ ةدافإب هلك كلذو دالبلا نم اهريغو بلحو

 هيلعو فطل هيف اديج الجر خيشلا اذه ناكو «هللادبع نيدلا بحم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)



 يلازربلا تايفو
 دس 5١

 . ةنسح ةقيرط ىلع تامو نوكس

 وبأ نيدلا سمش لجألا خيشلا يفوت رفص نم طسوألا رشعلا يفو

 نيساي نب يلع نب دمحأ نب ىيحي نيدلا يبحم انخيش نب دمحم هللادبع
 مالسلا مامح دنع هتيبب '''ملعملا نباب هدلاو فورعملا يريمحلا

 اديج الجر ناكو قشمد رهاظ نويساق لبج حفسب نفدو «قشمدب

 رمع نم اضيأ عمسو هنع انل ىورو مئادلادبع نبا نم عمس ءانكاس

 ةنس يف شماطق ةراحب هدلوم و ء«هنم قزتري كلم هل ناكو ينامركلا
 .ابيرقت ةئامتسو نيسمخو ثالث

 حلاصلا خيشلا يفوت رفص نم نيرشعلاو سداسلا ءاثالثلا ةليل يفو

 ركب يبأ نيدلا بطق مامإلا خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا فرش

 ("”يكملا ينالطسقلا نب نسحلا نب دمحم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم

 ءزج هيلع تأرق «ةفرقلاب دغلا نم نفدو ةرهاقلاب جيلخلا ىلع ةؤلؤللاب
 يف ةكمب هدلومو «يسرملا نيدلا فرش خيشلا نم هعامسب ديجن نبا
 نم اكرابم اديج الجر ناكو «ةئامتسو نيعبرأو نامث ةنس ةرخآلا ىدامح

 مأ ىلع اضيأ عمسو هلهأ نم ةعامج ثدح «ةخيشملاو حالصلا تيب

 سمخ ةنس رخآ يف ةيريمحلا ملاس نب ةمعن تنب ةمطاف نسحلا

 .يريصوبلا نع يباشنلل ةعمجلا ةكمب ةتامتسو نيسمخو

 حلاصلا هيقفلا يفوت رفص نم نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا ةركب يفو

 . (518) ١75/7 :نيمثلا دقعلا (578) 545 ١: :ةنماكلا رردلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 ؟ ع7" ١ ححبج

 هيلع يلصو «''”يلبنحلا يراوحلا ديمح نب ةبعش نب ريرج نيدلا فرش

 الجر ناكو ءريغصلا باب ةربقمب نفدو قشمد عماجب ةعمجلا بيقع
 ءافعضلاو ءابرغلا ىلا انسحم ةءورملا رفاو ريخلاب تاقوألا رومعم اديج

 . تاعاسلا تحت دهشي ناكو ناكمإلا بسحب

 دع دع د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 فخرا

 + ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس لوألا عيبر رهش *

 ردصلا تنب ةحلاص تيفوت لوألا عيبر رشاع ءاثالثلا موي يفو

 حفسب تنفدو 2)بتاكلا دامعلا دمحم نب يلع نب نسحلا نيدلا زيزع
 ءاهدلاو تيب حلاصمب ةمئاق ةنقتم ةديج ةأرما تناكو «نويساق

 مع نباب تجوزتو اهقراف مث رافغلا دبع نيدلا زع اهمع نباب تجوزتو
 ةئامعبسو ثالث ةنس ىف انعم تجحو «هدنع تتامو نيدلا دجم اهدلاو

 .ثيدحلا نم ائيش قيرطلا يف يتءارقب تعمسو

 يلع نب دمحأ خيشلا يفوت لوألا عيبر رشع ثلاث ةعمجلا موي يفو

 ناكو نويساق لبج حفسب نفدو «''”ينارحلا ةايح نب ركب يبأ نب ىيحي نب ةاح املا ها اوم 059 ا اا '

 وخأ وهو «ةنس لك فيرشلا زاجحلا ىلا اهيركي لامج هلو اكرابم اديج الجر

 . مهريغو نايعألا نم ريثك قلخ هتزانج رضحو رمع خيشلا

 يعرزلا ةنيطق نبا نيدلا باهش كسمب مسر لوألا عيبر رهش يفو

 نم امهقح يف تعقو ةعفارم ببسب يريرحلا ميركلا دبعو رجاتلا
 دالب ىلا حالسلا يف ةراجت امهل نأو رقنسارق ةبتاكم ىلا امهبسن صخش

 هريزعتب مسرف عفارملا بذك رمألا ءايلوأل رهظ مث «كلذ ريغو راتتلا
 رهشلا رشع عسات يف هيلع يدونو لمج ىلع هب فيطو عطقف هناسل عطقو

 اميظع اراصتنا ةنيطق نبا رصتناو «تام مث غيلبلا برضلا دعب روكذملا
 .ةعقاولا هذه ىف

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 5585 عححبسبح

 نب دمحأ نب دمحم نيدلا فرش يفوت لوألا عيبر رهش لئاوأ يفو

 نيدلا زع ناملغ نم هدج ناكو «ريغصلا بابب نفدو ''”يمظعملا رجنس

 نب نيدلا يبحم خيشلا نب نيدلا دامع تنب جوز وهو دخرص بحاص

 . يبرعلا

 ةاضقلا سلج لوألا عيبر نم نيرشعلاو يناثلا دحألا موي يفو

 فقوتلا لصحف زكارملا ضعب ءامسأ تئرقف دوهشلا ضارعتسال قشمدب

 دجسم يف مهدحأ سلجي ال نأ اهنم رومأب ماكحلا مهاصوأو ةعامج يف

 ةداهشلا ىلع رصتقي لب بتكلا مهنم دحأ تبثي ال نأو نيزكرم يف الو

 ءادأ ىلع ةرجألا ذخأو ةبيغلا نع مهوهنو «ءالكولا تابثإلا ىلوتيو

 كلذل اوسلج مث «ةشيعملا رمأ يف فصانتلاب مهورمأو تاداهشلا

 رمتساو قفتي ملف ثلاث سلجم يف روضحلا ىلع اودعاوتو رخآ اسلجم

 .دحأ فرصي ملو مهنكامأ يف سانلا

 سلجم دقع لوألا عيبر نم نيرشعلاو سماخلا ءاعبرألا موي يفو

 دمحأ نب دمحم نيدلا ردبل يعفاشلا نيدلا مجن ةاضقلا يضاق رادب

 كلذ يف هعم ثحبو هب ئرقي امم ءيش هيلع ركنأو يرقملا ..... نبا
 ةعامجلا قفاو هنأ مث امايأ يقبف ةيلكلاب ءارقإلا كرت راتخاف هنم عنمو

 تراصو رصعلاو رهظلا نيب سلجف هل نذأف ءارقإلا يف مكاحلا نذأتساف

 . هتيب يف ئرقي ناك امنإ كلذ لبقو وحنلاو نارقلا اهب ئرقي ةقلح هل

 نيدلا فرش بحاصلا قشمد ىلا لصو لوألا عيبر رهش يفو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 1-5 يلازربلا تايفو

 «ةيرصملا رايدلا ىلا ديربلا ىلع اهجوتم بلح نم رهزم نب بوقعي
 نأ كلذو قشمد ىلا لوألا عيبر يف رسيند ىلع ةراغلا رابخأ تلصوو

 ةئام عبرألا وحن ةعامج اهلهأ نم لتقو اهعماج اوبقنو اهلخد ركسعلا

 لصوو سانلا حزتناو دلبلا برخأو ةعامج نيملسملا ركسع نم لتقو
 .رخآلا عيبر رهش رخاوأ يف قشمد ىلا هنم رف نمم ةعامج

 رمعملا خيشلا يفوت لوألا عيبر نم رشع عساتلا سيمخلا موي يفو
 ©"”يلصوملا نسحلا نب نيسحلا نب دومحم نب دمحم هللادبع وبأ

 رهاظ ؟'”ركحلا نم شيرلا ةقيوسب هلزنمب «مالسلل هللا كايحب فورعملا
 .رمع يبأ نبا نم ابيرق ةفارقلاب ةعمجلا ةركب نفدو «ةرهاقلا

 دنع دع ع

 )١( :ةرهازلا موجنلا 94/ 5١:بهذلا تارذش 54/4 .

 دمأل رجؤي يذلا راقعلا ينعتو يكولملا رصعلا نم ةميدقلا ةيهقفلا تاحلطصملا نم ركحلا (؟)

 .ةلودلا رظن تحت ىقبت يك ًايمازلإ ةدروتسملا عئاضبلا عيبل صصخملا ناكملا وهو ءديعب

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 92 6 تحسس

 »+ ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس - رخآلا عيبر رهش *

 نيدلا فيس ريمألا لصو رخآلا عيبر رهش نماث نينثإلا موي يفو

 ةيرصملا رايدلا قيرط ىلع فيرشلا زاجحلا نم قشمد ىلا يرتتلا نابلب
 يف نيدرجملا ركسعلا ةيقبلو هل ىمن ىبأ نب ضيفلا وبأ هل نذأ نأ دعب

 قشمد ماكحل شيوشت لصح رخآلا عيبر عسات ءاثالثلا موي يفو

 بضغو فاقوألا دشم ىسروكنملا شاكب نيدلا ردب نم لدعلا رادب

 صضعب هقفاوو مكحلا نم عنتماو يفنحلا نيدلا ردص ةاضقلا يضاق

 ةيضقلا يف ريزولا نيدلا سمش بحاصلا لخد مث ءامايأ ةعامجلا

 يفنحلا ةاضقلا يضاق ىلا يسروكنملا ىشمو ماكحلا رطاوخ بيطو

 .ةرشابملا ىلا اوداعف. .... ىلا

 ءاضق ىلا عجر مث ةاضقلا يضاقب عمتجاو امايأ ماقأف دفص نم يزغلا

 .هتداع ىلع دفص

 .نيدلا فرش خيشلا ةجوز تيفوت رخآلا عيبر رهش نم يناثلا يفو.
 ةريبك ةأرما تناكو «نويساق حفسب 2'”يمورلا نامثع خيشلا نب دمحم

 نيذلا نامثع خيشلاو رمع خيشلا ةدلاو يهو «ناريوز ينب براقأ نم

 يف قوقح انيلع اهلو ءاهدعب رخأت يذلا يلع خيشلا ةدلاوو اهلبق اتام

 )١( :ةنماكلا رردلا "#/ 7٠١8 )846( .



 يلازربلا تايفو
 ؟ 517

 . ىلاعت ُةُُعَك اهجوز خيشلا مايأ

 نيدلا سمش يرقملا هيقفلا قشمد نع بيغت رخآلا عيبر رهش يفو
 رهاظب يتلا ةيماشلا ةسردملا بيقن يعفاشلا يلع نب بويأ نب دمحم

 كلذ ىلع رمألا يقبو ءهيلع نيد ببسب كلذو «هربخ فرعي ملو قشمد

 اودجي ملف هجئاوح اوعابو ةيماشلاب هتيب حتفب نويدلا بابرأ ىعسو امايأ
 ابيغتم ناكو ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف رهظ مث ءهفئاظو تذخأو ائيش هل

 .قشمد رهاظب

 وبأ نيدلا مجن خيشلا يفوت رخآلا عيبر نم نيرشع يناثلا يفو

 يرقملا نب ميركلادبع نب دمحأ نب نمحرلادبع نب ىسيع دمحم

 ةلادعلاب فرعي تيب نم كبلعب لهأ نم اخيش ناكو ءاهب ''”يكبلعبلا
 ينغلادبع ظفاحلا نب نمحرلادبع ناميلس يبأ نم عمس ء«ةنايدلاو

 روكذملا ناميلس يبأ نم هعامسب ةقاطبلا سلجم هيلع تأرق «كبلعبب
 .كبلعبب ةئام عبس ةنس يف هيلع يتءارق تناكو

 نم ىعس بآ ثلاث وهو رخآلا عيبر نم نيرشعلا تبسلا موي يفو
 امهموي نم اداعو *"”بغابغ ىلا يوازغلاو يرصملا مالسلا دبع قشمد 05(0) ال . 55

 نم روكذملا مالسلا دبع ىعس كلذ لبقو ءرخآلا امهدحأ قبسي ملو

 هدعب يذلا تبسلا يف ىعس مث ءاضيأ تبسلا موي قشمد ىلا صمح

 يحاون نم ناروح لمع لوأ يف ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :بغابغ )١(

 . (ماله7) 7١8/5 :قشمد

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 7 عربا حيي

 قتف هيلع راث هنكلو رصعلا تقو ناخلا ىلا هلوصو ناكو «بلغلاب هيلع

 .اريثك كلذل اوملأتف نوبصعتي ةعامج هل ناكو هرخأ

 قشمد ىلا داصقلا ضعب لصو رخآلا عيبر نم نيرشعلا يفو

 ةنيدملاب هيلع بثو رقنسارق نأ رهتشاو «ةرهاقلا ىلا هجوتو هيلع علخو
 تلصو مث .ملس رخآلاو امهدحأ لتقف هاحرجف نالجر ةيناطلسلا

 .ةحارجلا هذه نم باطو كلذ دعب بكر هنأ رابخألا

 نيدلا زع يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلا تبسلا موي يفو
 موي نفدو «ةيماشلا ةقلحلا لاجر دحأ 277 ينارحلا قيتع ينويهصلا

 . جارسلا يلع نيدلا ءالع ومح وهو ةريسلا روكشم ناكو دحألا

 دامع لجألا ريمألا يفوت رخآلا عيبر نم نيرشعلاو سداسلا يفو

 نب زيزعلادبع حتفلا يبأ نيدلا باهش ثيغملا كلملا نب ليعامسإ نيدلا

 لداعلا كلملا ريبكلا ناطلسلا نب ىسيع نيدلا فرش مظعملا كلملا

 وأ ةعمج موي هتوم ناكو ءةامحب ''”بويأ نب دمحم ركب يبأ نيدلا فيس

 «صانرق نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا باهش كلذب ىلإ بتك «تبس موي

 نم ثيدحلا عمسو «كولملا دالوأ نم ةامح يف ابيطخ خيشلا اذه ناكو

 . ةئام عبسو نامث ةنس ةامح نم انل زاجأو ثدحو أدرم بيطخ

 خيشلا ةرهاقلا نم قشمد ىلا لصو رخآلا عيبر رهش رخاوأ يفو

 ىدحإ ةئس هدلوم نأ ركذو هب تعمتجاو ىلمآلا ىلع نيدلا فيس

 ١١( :ةنماكلا رردلا ١/584" )9797( .



 ازربلا تايف
 1 سس يبازربلا كاظد

 ةنس نيثالث وحن نم ةكم يف ميقم هنأو ناتسربط لمآب ةئامتسو نيعبرأو

 ةفرعمب روهشم وهو دادغب ىلا هجوتو نيرهش وحن قشمدب ماقأو
 . موجنلا

 ريمألا يفوت رخآلا عيبر نم نيرشعلاو عساتلا نينثإلا ةليل يفو
 ىحض نفدو قشمدب ءارمألا دحأ 2''يرهاظلا اجبقأ نيدلا رخف ريبكلا

 هرضحو نويساق حفسب ماوق نب دمحم خيشلا ةيواز ةلابق نينثإلا راهن

 تاولصلل امزالم اديج الجر ناكو «ءارمألا نم ةعامجو ةنطلسلا بئان

 ناكو نينامثلا رشع يف تام «ةلادعلا تباث ةرجهلا ميدق قشمد عماجب

 جح جحلا ءارمأ نم ناكو ..... عم رهاظلا كلملا دنع هروضح

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 ا8مهدأا خدم

 » ةئامعبسو ةريششع عبرأ ةنس - لوألا ىدامج رهش +

 نب ناملس نب دمحم يفوت لوألا ىدامج عبار تبسلا ةليل يفو

 ءانبأ نم ناكو ''"يريرحلا يعرزلا ةبيطق نب دمحأ نيدلا باهش
 موي ةثالثلا نفدو اتيم اهنم لصفنا هدلوو هجوز هعم تيفوتو نيرشعلا

 .ةبيقعلا عماجب مهيلع يلص نأ دعب تبسلا

 ةمطاف دمحم مأ تيفوت ىلوألا ىدامج عسات سيمخلا ةليل يفو

 نيب سيمخلا موي تنفدو ةزملاب "”يزملا يبب نب دمحأ نب ءاهب تنب

 تناكو «يتلاخ تنب يهو يمأ ربق يف ريغصلا باب رباقمب نيتالصلا

 رماع ركب يبأ نيزلا ةجوز يهو نيسمخلا رشع يف تتام ةديج ةأرما

 تبتكو اليلق يعم تعمسو «هنم ادالوأ تفلخو عماجلاب نينذؤملا دحأ

 . ثيدحلا عامسل يبلط لوأ نم تازاجإلا يف اهمسأ

 هيقفلا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم رشع يداحلا تبسلا ةليل يفو

 نب ملسم نب روصنم نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش حلاصلا يرقملا

 تبسلا موي نفدو "”ينارصعلا نباب فورعملا يلبنحلا ينارحلا سودبع

 مامإ ةريسلا روكشم احلاص الجر ناكو ءريغصلا باب رباقمب رهظلا دعب

 هدنع ناكو ةدم نيساحنلا قوسب توناح هل ناكو «نيحامرلا دجسم

 ةعامج نم انعم ثيدحلا عمس ؛«كلذل سانلا هدصقي ايؤرلا ريبعتب ةفرعم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . 421 ةرؤف درك كاذرب : صمح روك نم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : هدوسلا قرف



 يلازربلا تايفو
 مدس

 .ثدحي ملو اضيأ انلبقو

 فيس ريمألا قشمدب ناطلسلا بئان رفاس ىلوألا ىدامج رهش يفو

 (7هدوسلا راوجب كيلامملا نم ....... دمعف ديصلا ىلا زكنت نيدلا
 اورضحأو مهبلطب بئانلا مسرف ما ع مهنم ادحاو اولتقو

 مسرف ديصلا نم روكذملا ءارمألا كلم كلذ بيقع رضحو ةطوحلا تحت

 .مهرد فآلا ةرشع نم رثكأ مهدحأ ىرتشا ناكو مهطيسوتب

 يرقملا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج رشع نماث تبسلا موي يفو
 الجر ناكو «قشمدب ريغصلا ناتسراملاب ''”ةتابن نب فسوي نب يلع
 خيشلا ىلع أرق «عبسلاب ائرقمو نوحاطلا هاقناخب ايفوص اكرابم

 فسوي ةروس ىلا يسنوتلا نيدلا دجم خيشلا ىلع لصوو . . . .دمحم

 . يسافلل ةيبطاشلا حرشب ةخسن هل ناكو

 دومحم باهشلا يفوت ىلوألا ىدامج رشع عسات دحألا موي يفو
 زع ريمألا مدخو ءارمألا ىلع لوخد هل ناكو 20 صعصعلاب فورعملا
 يراوجلا ينتقي ناكو «هتوم دعب هدالوأل لكوتو يومحلا نيدلا

 .برطلا بحيو تاينغملا

 نب دمحأ يفوت ىلوألا ىدامج نيرشعلاو يداحلا ءاثالثلا ةليل يفو

 ةينيمألا ةسردملاب . . .. . (©دواد نب هللادبع نب ىلع نيدلا ءالع هيقفلا

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )0.هتمجرت ىلع رثعأ مل

 )*( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )4.هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 نحب

 «ةنس نيرشع نبا اياش نويساق حفسب رهظلا دعب دغلا نم نفدو قشمدب

 .اديج بتكو نارقلا ظفح

 حلاصلا هيقفلا خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم ريخألا رشعلا يفو

 ةسردملا مامإ ناكو «ريغصلا بابب نفدو 2'”ناطقلاب فورعملا نامثع

 ةوقو ةنايد هيف ناكو «ةدمب هتوم لبق اهنم لصفنا مث نينس ةدم ةيئاردابلا

 يباشنلا جرف نب دمحم نيدلا رصان يفوت ىلوألا ىدامح يفو

 .رجاتلا ناسح نبا قيتع هللادبع ىجاحلا تنب جوزتو ءاكلمزي

 نم قشمد ىلا مدق ىلوألا ىدامح نم نيرشعلاو سداسلا يفو

 اغبتك لداعلا كلملا ناطلسلا نب سنأ دهاجملا كلملا ةيرصملا رايدلا

 ىلع هتخأ دقع دقعو رهاظلا كلملا ناطلسلا تنب هتجوزو هتخأ هعمو

 .ناروأ نيدلا فيس كبلغ نيدلا نيز نب ريمألا

 نب نيدلا زع ريمألا رفاس ىلوألا ىدامح نم نيرشعلاو نماثلا يفو

 هزبخ عطقو كانه اريمأ ناطلسلا موسرمب سلبارط ىلا قشمد نم هربص

 .يقاسلا رمديأ نيدلا زع ريمألا عطقأو قشمدب يذلا

 دع + 2

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . 55/8 :بهذلا تارذش (7١؟55) 56٠/5 /ةنماكلا رردلا* 5 :يبهذلل ربعلا لويذ )١(



 يلازربلا تايفو
 دس ”ها*

 »+ ةئام عبسو ةرشع عبرأ ةنس - ةرخآلا ىدامج رهش *

 مامإلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم سماخلا ءاثالثلا ةركب يفو

 نيدلا ديشر نيملسملا يتفم ةمالعلا مامإلا خيشلا نب فسوي نيدلا يقت

 ةرهاقلاب ''"ملعملا نباب فورعملا يشرقلا دمحم نب نامثع نب ليعامسإ

 هدعب شاعو هوبأ هدّفو ةفارقلاب هموي نم نفدو رهزألا عماجلا راوج

 قشمدب ةيخلبلا هدلاو ةسردمب سرد اهيقف روكذملا ناكو الماك ارهش

 اماقأو ةرهاقلا ىلا لفجلا يف هدلاوو وه هجوت مث ىوتفلا يف بتكو

 .امهلجأ امهكردأ نأ ىلا ةدم كانه

 نب يلع هيقفلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامح نماث ةعمجلا ةليل يفو

 نالسر خيشلا ةربقمب نفدو '"”يعفاشلا ريرضلا يبلحلا ىسيع نب زامج

 .ةدم قشمد عماجب نارقلا أرقأو اهريغو ةيماشلاب اهيقف ناكو فلل

 نب نسح نيدلا صلخم يفوت ةرخآلا ىدامج عسات تبسلا موي يفو

 قشمدب "”يكبلعبلا صلخملا يبأ نباب فورعملا ميركلادبع بلاط يبأ

 .ىلاعت ُةُقَلُكك يكبلعبلا قلاخلا دبع نيدلا جات يضاقلا طبس وهو

 دمحم يرقملا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج عسات تبسلا موي يفو

 «ريغصلا بابب نفدو '*”يلخانملا يلبنحلا مامت نب ىيحي نب ليلخ نب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 ؟ه5 | سحسم

 يف هوفلخ دالوأ هلو قشمدب ةوعدلا برد دجسم مامإ اديج الجر ناكو
 . هتعانصو هتوناح

 نب ميهاربإ دهاجملا يفوت ةرخآلا ىدامج رشاع دحألا موي يفو

 ةلبانحلاب صتخملا حلاص يبأ دجسم فقو يفوتسم ''”دومحم نب دمحأ

 .ةريخو ةماهش هيف الجر ناكو « ىقرشلا بابلا رهاظ

 دجم نب دومحم يفوت ةرخآلا ىدامج رشع يناث ءاثالثلا موي يفو

 ظفحي انسح اباش ناكو «'"”هاوق نب رصان نب دمحأ نب هللا رصن نيدلا

 دمحأ نب ناسح نيدلا مجن همع هابرف ريغص وهو هوبأ تامو نارقلا

 . لمكي مل نيثالثلا وحن شاعو

 هيقفلا يفوت ةرخآلا ىدامح نم رشع عبارلا سيمخلا ةليل ىفو

 يلع نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا سمش خيشلا نب دمحأ نيدلا يبحم

 اباش ناكو ريغصلا بابب نفدو ةيوارذعلا ةسردملاب ”)ىعفاشلا ىقرلا

 عم سلجو رعشلا مظنو اديج بتكو بتك ةدع ظفح «الغتشم الضاف

 .نيثالثلا لمكي ملو دوهشلا

 نب يلع نيدلا ءالع يفوت ةرخآلا ىدامج فصتتنم ةعمجلا موي يفو

 بابب '*”راطعلا يعاقبلا درولا يبأ نب دمحم نب بويأ نيدلا مجن جاحلا

 هعاطقإ ىف رفسلا ىف تامو ءايدنج راص مث اراطع اباش ناكو «ديربلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (8)



 يلاز ربلا تايفو
 "566ه

 موي رهظ قشمد ىلا هربخ لصوو كانه نفدو نولجعب هتافو تناكو
 . نينثولا

 نيدلا رصان يفوت ةرخآلا ىدامج نم رشع عباسلا دحألا ةليل يفو
 ؛نويساق حفسب دغلا نم نفدو '"يبحرلا روصنم نب نامثع نب رمع . تلف . هى 0 )1١(

 . ىلاعت ُةْنَزُك م بيقنلا عاجشلا براقأ نم ايدنج اديج الجر ناكو

 نيدلا ءالع نفد ةرخآلا ىدامج نم رشع عباسلا دحألا ةيشع يفو
 هب اولصو نويساق حفسب '”يئاشنلا نب نسح نيدلا دامع ريمألا نب يلع

 نم اريخ الماك اباش ناكو اهيلع ايلاو اهب اميقم ناكو «توريب نم اتيم
 .نيفورعملا دنجلا

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا ةليل يفو

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا نيز ليصألا دنسملا لدعلا نيمألا لجألا
 نب دمحأ نيدلا جات يضاقلا نب نمحرلادبع نيدلا مجن لدعلا خبشلا
 نب دمحم نب هللادبع نب دمحم رصن يبأ نيدلا سمش ةمالعلا يضاقلا
 ءاثالثلا رهظ هيلع يلصو «'””يقش يقشمدلا يزاريشلا نبا ىبحي نب هللا ةبه
 حيلم ةروصلا يبب + اخيش ناكو «نويساق لبج حفسب نفدو قشم قشمد عماجب

 يف مزالو هيف مؤي دجسم هلو نارقلا ظفحيو ةداهشلا يف مدق هل لكشلا

 «مارحلا هللا تيب ىلا جحو تاعامجلا روضحو عماجلا هرمع رخآ

 هدجو ةيشرقلا ةميركو يواخسلا نيدلا ملع خيشلا نع ثيدحلا ىورو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

  0:ةنماكلا رردلا "8/5 :يبهذلل ربعلا لويذ ١/ )50( 77:بهذلا تارذش 5١1/8 .

 )*( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 ه5

 يناملسلا قيتعو هيومح نب نيدلا جات خويشلا خيشو دمحأ يلاعملا يبأ

 ءانمألا مجنو ةباسنلا ركاسع نب نيدلا زعو نالع نباو ةملسم نباو

 نم رثكأ نع ةخيشم هل تجرخو «ةعامجو شير نب دمحأو يدزألا

 يئالعلا نب ليلخ نيدلا حالص ثدحملا هل اهجرخ اخيش نيسمخ

 نيثالثو عبرأ ةنس مرحملا موي لوأ يف هدلومو «هدعب درفتو اهب ثدحو

 .ىلاعت هلكت روهشب اهزواجتو نينامثلا لمك .قشمدب ةئامتسو

 نيسح جاحلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلا ءاعبرألا موي يفو

 (""فافخلا يسدقملا نسح نب يلع نيدلا فيفع يرقملا خيشلا نبا

 ناكو «ىلاعت ُةْقْكك نالسر خيشلا همع نم برقلاب نفدو «©"”نوريجب

 دمحأ نيدلا باهش لدعلا هيقفلا لاخ وهو ريخلل ابحم اديج الجر
 -.. يرهاظلا

 ءالع يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا سيمخلا موي يفو

 ةربقمب هموي نم نفدو «"”يبالكلا نايبذ نب ةراشب نب دمحم نب ىلع نيدلا

 مهريغو دزربط نبا باحصأ نم اريثك عمس ناكو ةيباجلا باب جراخ سيوأ

 باتك هعومسم نمو ءةُلَُكك دمحم نيدلا سمش ثدحملا هيخأ ةدافإب

 رشع ةنس يف زاجحلا قيرطب ثدحو ريخلا يبأ نبا ىلع ميعن يبأل ةيلحلا

 .ةريسي مايأب هلبق هتدلاو تتامو «ثيداحأب ةئام عبسو

 باوبأ نم باب اهنأ مويلا فورعملا :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نوريج )١(

 . 101"07/) 71/79 :قشمد

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 مس هال يلازربلا تايفو

 نب دمحأ ثدحملا حلاصلا خيشلا يفوت مويلا اذه ةركب يفو

 بتك احلاص الجر ناكو .كبلعبب هلام امثال (0)ءاجسبملا يبأ نب عاجش

 .ينيريدلا نب دمحأ هيقفلا هتجوز نبا كلذب يلإ

 نم هجوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي يفو
 نيدلا فيس ريمألا امهو ناريبك نامدقم هيف بلح ىلا ركسع قشمد

 .رفاو لمجتب امهبلط جرخو ياطقرأ نيدلا فيس جاحلا ريمألاو نكجك

 فيس ريمألا يفوت ىدامح نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي يفو

 نبا قيتع '''رجاتلا هللادبع جاحلا يفوت روكذملا تبسلا موي يفو
 راجتلا نم ناكو هركذ مدقملا ءارفلا نيدلا رصان هرهص دنع نفدو ناسح

 .نيفورعملا

 هيقفلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عبارلا دحألا موي يفو

 نب دمحم نب هللادبع نيدلا يقت خيشلا نب دمحم نيدلا يفص

 هتنينجب نفدو «نوريجب رجاتلا ؟*”يلصوملا يراصنألا دمصلادبع
 يراوخ نب هللا رصن ىلع يريشقلل نيعبرألا عمس ناكو «برينلا ضرأب

 ع
 مئادلادبع نبا هل زاجأو ةئامتسو نيتسو عبس ةنس نابعش يف هدلاو عم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (7)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 ؟ هر جحا

 .سرادملا يف اهيقف ناكو ةعامجو

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عساتلا ءاثالثلا ةليل يفو

 اموت باب لخاد ىئنرفلا دجسم نذؤم ''”يسيبابدلا دمحأ حلاصلا

 باب رباقمب نفدو «نيئس ةدم نم اباستحا زيزعلا باتكلل نقلملاو

 .هدهزو هداهتجاو هحالصل ريثك عمج هرضحو

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا ةليل يفو

 خيشلا ةيواز ةلابق دغلا نم نفدو '"”يقرافلا دمحم لماعلا ملاعلا حلاصلا

 .ءايقتألاو رايخألا ءاحلصلا نم ناكو ماوق نب دمحم

 فرش نب ميهاربإ تومب ربخلا درو ةرخآلا ىدامج رخاوأ يفو
 8 . ءاس 9 .

 ىرق ضعبب يفوت 2" بعصم نب دمحأ نيدلا رون نب ىسيع نيدلا
 .اباش ناكو قشمد

 د6 داع دع

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )0.هتمجرت ىلع رثعأ مل



 ,<«"ظظ4 يلازربلا تايفو

 »* ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس - درفلا بجر رهش *

 فيرشلا ديسلا يفوت بجر نم رشع ثلاثلا سيمخلا ةليل يفو

 فيرشلا نب رفعج لضفلا وبأ نيدلا نيمأ لماكلا بيقنلا سيئرلا ردصلا

 بيقن ''"ينيسحلا نسحلا نب ناندع نب دمحم نيدلا يبحم دهازلا

 نفدو قشمد عماجب سيمخلا رهظ هيلع يلصو «قشمدب فارشألا

 «ريغصلاو ةيباجلا يباب نيب نابذلا دجسم ةلابق قشمد رهاظ مهتبرتب
 «ةباتكلا ةعانصب افراع قلخلا نسح ةملكلا فيطل ةئيهلا نسح ناكو

 قشمدب نيواودلا ىلع رظنلا يلوو فارشألا ىلع رظنلاو ةباقنلا يلو

 بجر لهتسم هدلومو «بصانملاو تاهجلا نم كلذ ريغو ةسورحملا
 .هوبأ يل هركذ ةئامتسو نيسمخو سمخ ةنس

 ريبكلا ريمألا يفوت بجر فصتنم رصعلا دعب تبسلا موي يفو
 هتافو تناكو «؟"ةيبلحلا دالبلاب ةنطلسلا بئان يدوس نيدلا فيس

 ىلا هربخ لصوو ءرقنسارق ةبرت نم برقلاب دحألا ةليل نفدو بلحب

 يداحلا ةعمجلا موي قشمد عماجب هيلع يلصو رهشلا رشع عباس قشمد

 دومحم هتيالو يف ةريسلا نسح ناكو ءروكذملا رهشلا نم نيرشعلاو
 .ناطلسلا دنع ةناكم هلو ةقيرطلا

 ردصلا يضاقلا يفوت بجر فصتنم تبسلا راهن ىحض يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا 8/9/١ )143١( .

 )١( :ةرهازلا موجنلا ١57/4 .



 يلازربلا تايفو
 ؟-< ١ حج[[بصح

 ءاشنإلا ناويد بحاص ؟'”ىبلحلا هداوس ىبأ نبا نيدلا ءاهب ريبكلا

 .هموي نم نفدو هع هتافو تناكو «بلحي

 نيدلا زع يفوت بجر نم نيرشعلاو يداحلا ةعمجلا ةيشع يفو

 نب دمحم نيدلا دامع نيملسملا ىتفم مامإلا خيشلا نب زيزعلادبع

 موي نفدو «'"”يفنحلا يقشمدلا مث ينادراملا نامثع نب ميركلادبع

 قوسب ادهاش ناكو «نيعبرألا نم ....ناكو نويساق حفسب تبسلا

 .لبجلاب ةينادراملا ةسردملا رظانو حمقلا

 ةنيدمب "”يجرزخلا رمع خيشلا توم ربخ لصو بجر لوأ يفو
 هيلع يلصو مدلا ةراغم قوف نويساق لبجب اميقم ناكو . كك ليلخلا

 .بجر رهش عبار يف بئاغلا ةالص قشمدب

 ببسب دلبلا لوح هب اورادو ةعلقلا نم يناطلسلا لمحملا جرخأو

 ةرمول نيعو ءبجر سداس سيمخلا موي فيرشلا زاجحلا ىلا زيهجتلا
 .يميهاربإلا رقنس نيدلا سمش ريمألا جاحلا

 سلجي ناكو (؟)بيبطلا ىفاعم تام بجر عبار ءاثالثلا موي ىفو

 .ايدوبب ناكو ةليوط ةدم نم بطلاب فورعم وهو ديربلا بايب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
"5١ 

 .انيد اديج الجر ناكو 3” رساوقلا

 سربيب نيدلا فيس ريمألا يفوت بجر نم رشع يناثلا يفو
 هذاتسأ تنسب جوزتو نيعبرأ ريمأ ناكو «نويساق لبجب نفدو ("”يلداعلا

 .ناغوط رادب نكسي ناكو اغبتك لداعلا كلملا

 نب بوقعي نيدلا فرش يضاقلا لصو بجر نم رشع يناثلا يفو
 ىلا هجوتو امايأ قشمدب ماقأف ديربلا ليخ ىلع ةيرصملا رايدلا نم رهزم
 .هتفيظو ىلع بلح

 ةبيبصلا ةعلقب بئانلا ةافو ربخ لصو بجر نم رشع يناثلا يفو

 .ةبحرلا ةنس ىف اهيلإ اولفج امل سانلا هركش اديج الجر ناكو

 لدعلا خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو عساتلا نينثإلا موي يفو
 نيدلا نيز خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش ريبكلا ردصلا

 هيلع يلصو قشمدب "”يخونتلا مساقلا يبأ نب مئانغلا يبأ نب بذهملا

 ناكو «هدلاو دنع نويساق لبج حفسب نفدو اهعماجب روكذملا مويلا رهظ

 ةكرت فلخو ةورث لصحو لمجت هيفو مكحلا باتكو دوهشلا نايعأ نم

 هريغ ةعامج نم عمس ناكو مئادلادبع نبا نع انل ىور «هدالوأل ةديج

 .نيتسلا ءانبأ نم ناكو ةعامجو ةفارقلا بيطخ نبا نامثع هل زاجأو

 خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو سماخلا ءاثالثلا موي يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . "8/4 :يبهذلل ربعلا لويذ (1)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 < ازال ع. حببس

 نب يلع نيدلا رون خيشلا نب ميهاربإ نيدلا ناهرب دباعلا دهازلا حلاصلا

 ةربقمب نفدو فيرشلا سدقلاب ''"يسدقملا مناغ خيشلا نب دمحأ خيشلا
 خيش ناكو ةدابعلا ىلع ابظاوم احلاص اكرابم الجر ناكو ءالمام

 «ةئامتسو نيسمخو نينثا ةنس يف ابيرقت هدلومو .«سدقلاب هاقئاخلا

 .نابعش سماخ . . . .ةعمجلا موي هيلع يلصو قشمد ىلا ربخلا لصوو

 نب ةضيمح عوجرب قشمد ىلا رابخألا تلصو بجر لئاوأ يفو

 درجملا ركسعلا نأ كلذو «ىلاعت هللا اهفرش ةكم ىلا ةكم ريمأ ىمن ىبأ

 ةضيمح وخأ ثيغلا وبأ رصقو نيرهش ةدم جاحلا جورخ دعب ةكمب ماقأ

 ىنغتسا هنأ م ع ع حج مهيلع م راصو مهنم مهوتو مهقح يف

 رضح مهرفس ةضيمح ملع املف «ةيرصملا رايدلا ىلا اوهجوتف مهنع

 رثكأ ليخلا نمو رشع ةسمخ وحن لتقو هاخأ لتاقو ةعمج دعب ةكم ىلا

 ليذه نم هلاوخأ ىلا ثيغلا وبأ أجلو ءةكم كلمو اسرف نيرشع نم
 ناطلسلا ىلا الجر لسرأ ةضيمح نأ مث ءاروسكم ''”ةلخن يداوب

 دعوف ةيده ثيغلا وبأ هدعب لسرأو هنع ضري ملو هلوسر سبحف
 ثيغلا ابأ نأ ليقو «هترصنل هيلإ ركسع لاسرإو هترصنب ناطلسلا

 نب روصنم مالسلاو ةالصلا اهنكاس ىلع ةيوبنلا ةنيدملا بحاصب رصنتسا

 .ناطلسلا موسرمل الاثتما هرصن ىلا باجأف زامج

 نب بجر نيدلا يقت خيشلا يفوت بجر نماث تبسلا موي يفو

 ةكم نيبو هنيبو زاجحلا نم داو ةلخن :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةلخن يداو )١(
 . (119191) "931/0 :نيتليل ةريسم



 ١ يلازربلا تايفو

 تحت ةرهاقلا رهاظ هتيوازب ؟'"ىمجعلاب فورعملا ىنامكرتلا كربشأ

 رصم ةفارقب دحألا موي دغلا نم نفدو ةعلقلا تحت هيلع يلصو «ةعلقلا

 ءارقف هدنعو ةلودلاو ناطلسلا دنع ةناكم هل اريبك اخيش ناكو «ىرغصلا

 لمعو بجر رشع يناث يف ديربلا عم قشمد ىلا هربخ لصوو « عابتأو

 ةالص هيلع يلصو «يناشهدلا ميهاربإ انبحاص دنع ةيزعأو متخ هل

 ةفئاط خيش ناكو «(بجر رشع عبار ةعمجلا موي قشمد عماجب بئاغلا

 .ةنس نينامثو ىدحإ رمعلا نم غلبو لبجلا ةعلق تحت نيميقملا مجعلا

 بيطخلا هيقفلا خيشلا يفوت بجر رشع ثلاث سيمخلا ةليل يفو

 نب رمع نب هللادبع نب ركب يبأ نيدلا ييحم انخيش نب دمحم نيدلا نيز
 اهب بطخ ناكو ءاهب نفدو ابرقع ةيرقب '' 'رابآلا تيب بيطخ نب فسوي

 لهأو هتعامج نيب اروكشم احلاص اديج الجر ناكو نيتنس ةدم نم
 . هتيرق

 كبيأ نيدلا زع ريمألا يفوت بجر نم طسوألا رشعلا يفو

 .قشمدب باجحلا دحأ "””يركشألا

 ليعامسإ خيشلا نب دومحم نيمألا توم ينغلب بجر فصن يفو

 ةيحلاصلا لهأ نم ؟*”شوفرحلا نباب فورعملا نامثع نب ميهاربإ نب

 دبع نع نابز نبا ءزج انل ىور «ةرخآلا ىدامح ىف ناك هتوم نأو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . 57١7/١ )١١١:5( :ةنماكلا رردلا (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 7 <85 حس

 ءاضيأ مئادلادبع نبا نم عمسو يعوشخلا نع حصانلا نب باهولا

 .ةئامتسو نيسمخو نامث ةنس هدلومو ايوارحص ناكو

 فيرشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو يداحلا ةعمجلا ةليل يفو
 «يلبنحلا مكحلا بابب ليكولا '”ينيسحلا يلع فيرشلا نب دمحم

 الجر روكذملا دمحم ناكو ناكلخ نبا يضاقلا ءابقن نم هوبأ ناكو

 . ةلباتحلا عم ءاشعلا دعب نزحلا تايآ ةءارقل امزالم اديج

 ىيحي يفوت بجر نم نيرشعلاو يداحلا ةعمجلا موي يفو
 وخأ وهو ءاديج الجر ناكو نويساق حفسب نفدو رجاتلا "”يمالسلا

 .ةنيكسلاو راقولا مهيلع راجت مهو رمعو مناغ

 ريمألا قشمدب رم بجر نم نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا ةيشع يفو
 بلح ةنطلس ةباين ىلا اهجوتم بحاصلا يحلاصلا اغبنطلا نيدلا ءالع
 . ىلاعت ُةْللْكك يدوس نع اضوع

 نب ىسوم لتق بجر نم نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا ةركب يفو
 نب كبولطق نيدلا فيس ريمألا بتاك "”ىيكركلا ىنارصنلا ناعمس

 هيلع هللا تاولص لوسرلا ىلع هيرجتو ةبسو هرفك ىلع ريكنششلا

 . يكلاملا نيدلا لامج يضاقلا مكحب كلذو «نيملسملاو همالسو

 مامإلا خيشلا يفوت بجر نم سماخلا ءاعبرألا موي رحس يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 )١( ”ا//4 :يبهذلل ربعلا لويذ .
 )8( :رابكلا ءارقلا ةفرعم "8/4 :يبهذلل ربعلا لويذ ”/ 777 ) )7١7:يبهذلا خويش مجعم



 يلازربلا تايفو
 <ظ””“ه

 نب نامثع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا ديشر نيملسملا يتفم ملاعلا

 عماجلا راوج هرادب ''”هلعملا نباب فورعملا يفنحلا يسدقملا دمحم

 ؛ةفارقلاب نفدو رهزألا عماجلاب رهظلا هيلع يلصو «ةرهاقلاب رهزألا
 هقفلا نم ىتش مولع هيدل نيتفملاو ءاهقفلا نايعأ نم اليلج اخيش ناكو

 قشمدب سردو «سانلا نع عاطقناو ةداهز هدنعو تاءارقلاو وحنلاو

 ةرهاقلا ىلا لفجلا يف هجوت مث هدلول اهكرت مث ةدم ةيخلبلا ةسردملاب

 تايثالث ىور «عنتماف قشمد ءاضق هيلع ضرعو «توملا ىلا اهب ماقأو
 ىورو ةيرصملا رايدلا يف هنع ةياورلاب درفناو يديبزلا نبا نع يراخبلا
 حالصلا نباو يبطرقلاو ةملسم نباو يواخسلاو ركاسع نبا ةباسنلا نع

 نم نيتسلا زواج ةئامتسو نيرشعو ثالث ةنس قشمدب هدلومو «ةعامجو
 .رمعلا

 يفوت حبصلا ناذأ تقو بجر نم نيرشعلاو عساتلا ةركب يفو

 ليعامسإ نب دعاس نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش خيشلا

 ةقرلا نم هلصأو «هموي نم نفدو ةرهاقلاب "”يبلحلا دعاس نب رباج نبا

 نب فسوي نم عمس «ةئامتسو نيرشعو عبس ةنس يف بلحب هدلومو
 فسوي نيدلا سمش نم عمسو يناربطلا مجعم نم ةعطق ظفاحلا ليلخ
 يناثلاو لوألا يسدقملا دعس نب دمحم نمو هدج ةخيشم يزوجلا طبس

 (ةا/) 84/١" :ةنماكلا رردلا ("5") 5١8/١ :ةيضملا رهاوجلا (1 0 8١١

 ش . 5١/8 :بهذلا تارذش
 )١( :ةنماكلا رردلا 55/5 )١80( .

 . (5917) 5١/7 :ةنماكلا رردلا8/5# :يبهذلل ربعلا لويذ ()



 يلازربلا تايفو
 هدد حصص

 ردصلا ةودقلا مامإلا خيشلا يفوت بجر نم رشاعلا وأ عساتلا يفو

 مراكملا يبأ نب دومحملا دبع مساقلا وبأ نيدلا باهش ريبكلا

 مامإلا خيشلا نب دمحم رفعج يبأ نيدلا دامع خيشلا نب نمحرلادبع

 يدرورهسلا هللادبع نب دمحم نب رمع صفح يبأ نيدلا باهش ةودقلا

 رهش يف هربخ انيلإ لصو «ةيدرولاب هئابآ دنع نفدو دادغبب ''”يدادغبلا

 ةريثك لاومأ هلو قارعلا ردص ردقلا ليلج اريبك اخيش ناكو ناضمر

 رفعج يبأ هدج نم ةقرخلا سبل «ةذفان ةملكو ةرفاو ةمشحو ةليزج

 ناكو .ةزاجإ هنم يلو ركاسع نب مساقلا تايسادس هنع ىورو دمحم

 .اهيف قلخلا عمجيو ةنسلا يف تاقوأ يف ظعولل سلجي

 نيسح نب لماك نب دومحم نيدلا جات يفوت بجر يفو
 فلخو نويساق لبج حفسب نفدو ءهدهزتب فورعملا رجاتلا "”يسيلفتلا

 .ادالوأو ةكرت

 2 د د

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 ضحي

 »+ ةئام عبسو ةرشع عبرأ ةنس - نابعش رهش *

 قشمدب هتافو تناكو ءُةْفَك رالس نيدلا فيس ريمألا بئان ''”رمتكب
 رماع خيشلا ةيواز ةلابق يهو هكولمم هل اهأشنأ ناك يتلا هتبرتب نفدو

 ىلع قشمد عماجب يلص نابعش نم سداسلا ةعمجلا موي يفو
 خيشلا نب دمحأ نب يلع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب مهنم نيبئاغ ةعامج
 يقت خيشلا مهنمو «هتوم خيرات مدقت دقو فيرشلا سدقلاب يفوت مناغ
 ةيرقلاب يفوت "”سعانريد خيش نب نامثع نب دمحم نب دمحم نيدلا
 نيدلا دجم مهنمو «خياشملا تيب نم اكرابم الجر ناكو ةروكذملا
 .بلحب يفوت يونوقلا نيدلا ءالع خيشلا دلاو "”يونوقلا ليعامسإ

 ديأعلا حلاصلا خيشلا ىفوت نابعش نم عباسلا تبسلا موي يفو

 ةدابع نب يلع يبأ نب هللادبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش
. 3 1 . 2060 527 5 
 نم نفدو ©« قسمدب *”ينوباصلا جاجزلاب فورعملا يجرزخلا يراصنألا

 ناكو «ماوق نب دمحم خيشلا هرهص ةيواز ةلابق نويساق لبج حفسب هموي

 عمس شارفلا برد نكسي ابستحم ارباص ناكو ةدم ضرم احلاص الجر

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 ؟ رم حس

 هدلومو «مصاع نب ديسأ ءزجو مكحلا دبع نبا ةياور هيئازك ىعفاشلا

 .قشملدب ةئامتسو نيثالثو ثالث ةنس ىف ابيرقت *« وي

 يسيبدلا نيدلا ءابم يفوت نابعش نم عساتلا نينثإلا موي يفو

 برد نكسي اديج الجر ناكو «نويساق حفسب نفدو ''”يدنجلا

 نيدلا مجن بحاصلا دنع ابجاح راص ء«انيد ةريسلا روكشم ةيعلودلا

 ربصو ةدمب هتوم لبق قرغ هل دلوب بيصأو «هترازو مايأ يوارصبلا
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 . بستحاو

 نيدلا فرش ريمألا قشمدب ديربلا ةيالو رشاب نابعش رهش يفو
 ريمألا راداتسأ نيدلا ملع ريمألا نع اضوع يساطرلا نب ىسيع

 . يشفرط

 فرش فارشألا بيقن بكر نابعش عسات نينثإلا موي يفو

 نيدلا يبحم فيرشلا نب رفعج نيدلا نيمأ فيرشلا نب ....نيدلا
 ىلع ملسو ةحرطب ةباقنلا ةعلخب قشمدب ينيسحلا ناندع نب دمحم

 باش وهو هلك هدلاو نع اضوع كلذ يلو ءرمألا ءايلوأو ةاضقلا

 . هتيبو همهفو هلقعل هريغ ىلع مدقو

 ناكو نمحرلادبع هتيمس دلو يل دلو نابعش عسات نينثإلا موي يفو

 لمك ىتح شاعف ريسيب هدعبو بيطخلا ةالص تقو رهظلا دعب كلذ

 نفدو ناضمر نم نيرشعلاو يداحلا نينثإلا ةركب تامو اموي نيعبرألا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
5589 

 هل تذخأو ةزاجإ هل تبتك «يقرشلا بابلا جراخ يدلاو ربق دنع

 ميهاربإ جاحلا حلاصلا خيشلا يفوت نابعش يناث سيمخلا موي يفو

 رجاتلا '”ينارحلا ..... نباب فورعملا ةمالس نب يلع نبا

 ميلس احلاص الجر ناكو «ةيفوصلا رباقمب نفدو هاقاعثا. قوسب

 . تامارك هلو ريخلاب اروهشم نطابلا

 وبا نيدلا نيز خيشلا يفوت نابعش رشع يناث سيمخلا موي يفو

 بهار نب ناطلس ركاسعلا ىبأ نب زيزعلادبع نب هللادبع دمحم

 ةئامتسو نيعستو عبس ةنس يف ةرعملا نم انل زاجأ قامحب "”يومحلا

 بهار نبا نيدلا قفوم خيشلا هدلاو مع نع ثيدحلا ىورو

 نيدلا يقت هدلوو ملعملا نب ليعامسإ نيدلا ديشر خيشلا امهو نيبئاغ

 .امهركذ مدقت دقو ةسورحملا ةرهاقلاب اتام فسوي

 نيدلا ءالع خيشلا يفوت نابعش نم رشع عبارلا تبسلا موي يفو

 ةيفنحلا ةيزاميقلا ةسردملا مامإ "”يفنحلا ابابلا نباب فورعملا يلع

 .ةريسلا روكشم اديج الجر ناكو «قشمدب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (7)

 .هتمحرت ىلع رثعأ مل (9)



 يلازربلا تايفو
 ال ء حصص

 رصان نب روصنم خيشلا يفوت نابعش رشع نماث ءاعبرألا موي يفو

 ءريغصلا باب نفدو يفنحلا مكحلا بابب ليكولا '”يفنحلا يعرذألا

 .ةعلقلا تحت دهاشلا يلع نيدلا ءالع هيقفلا مهنم دالوأ هلو

 نيز خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو يداحلا تبسلا موي يفو

 : . "5005 قش
 نفدو نويساق حفسب يتيركتلا روصنم نب يلع نب نمحرلادبع نيدلا

 .رجاتلا روصنم نيدلا رصان وخأ وهو اكرابم اخيش ناكو «كانه

 لامج خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو يناثلا دحألا ةليل يفو
 "”يميخلا نباب فورعملا يقشمدلا سابع نب دمحأ نب دواد نيدلا

 اخيش ناكو ريغصلا باب رباقمب دحألا رهظ نفدو ءريغصلا ناتسراملاب

 نيدلا دامع نب دمحأ نيدلا باهش لاخ وهو رعش هلو «نيعبسلا لمك

 نيسح نيدلا زع هرعش نم هيلع بتكو «نذؤملا مناغ نب ليعامسإ

 .ةدكأتم هبحم امهنيب ناكو طايخلا نيدلا ريجم هاثرو يلبرألا

 ءابم ةدلاو تيفوت نابعش نم نيرشعلاو سداسلا سيمخلا ةليل يفو

 اهمساو يرصص نبا نيدلا مجن ةاضقلا يضاق انديس نب نسح نيدلا

 .نويساق حفسب تنفدو «يليلخلا نبا ةقيتع*” ةؤلؤل

 قشمد عماجب يلص نابعش نم نيرشعلاو عباسلا ةعمجلا موي يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (")

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 "و

 نيدلا رخف يضاقلا نب هللادبع نيدلا سمش وهو ةرهاقلاب تام بئاغ ىلع

 بصانملل لهأتو أشن دق «كيلامملا بتاكب فورعملا ''"شويجلا رظان
 . هيف ةيزعتلاب هدلاو ىلا هريغو قشمدب ةنطلسلا بئان بتكو «هدلاو هدقفو

 فيرشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو سداسلا سيمخلا موي يفو
 يلو فيرشلا نب دمحم كلملا فرش بيقنلا فيرشلا دلو نيدلا مجن

 ةعمجلا بيقع هيلع يلصو ؛'"”ينيسحلا نسحلا يبأ نب دمحأ ةلودلا

 تومب ربخلا لصو نابعش نم نيرشعلاو عباسلا ةعمجلا مويرخآ يفو
 بوقعي نيدلا فرش نب رفظم نيدلا دجم نب بوقعي نيدلا فرش بحاصلا
 نيرشع نماثلا يف بلحب تناك هتافو نأو «"”رهز نب دمحأ نيدلا دجم نب

 نابعش لهتسم يف ناك ةرفسلا هذه يف بلح ىلا هلوصو نأو نابعش

 نيرشعو نامث ةنس هدلومو «تامو ضرمتو ةليلق امايأ ماقأو روكذملا

 ةءافكلاو ةهابنلاب نيفورعملا باتكلا خويش نم ناكو سلبانب ةئامتسو

 ذولي نمو هبراقأو هلهأب ربلا ريثك ناكو ةءورمو ةيبصع هيفو «ةماتلا ةربخلاو

 . بصانملا نم كلذ ريغو سلبارطو بلحو قشمدب رظنلا رشابو «هب

 دمحم وبأ خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو يداحلا يفو

 نمؤملا دبع نب نمحرلادبع نب دمحأ نيدلا يقت خيشلا نب نمحرلادبع
 هدلومو دفصب هتافو تناكو «©*”يحلاصلا مث يروصلا حتفلا يبأ نب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . 151/9 :ةرهازلا موجنلا )١11( 45/4 :ةنماكلا رردلا ()
 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)

 . (5949) 558 7/7" :ةنماكلا رردلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 ؟ويالا ص

 نم عمسو مئادلادبع نبا نع انل ىور «ةئامتسو نيسمخو نامث ةنس

 . خويشلا دالوأ نم قلخلا نسح اماسب اديج الجر ناكو هريغ نم ةعامج

 شادرهك نيدلا فيس ريمألا يفوت نابعش خلس نينثإلا ةليل يفو
 .قشمدب ةيرميقلا ةسردملا فلخ يرميقلا رادب هتوم ناكو ''”قارزلا

 نب دمحأ نيدلا ردص يضاقلا يفوت نابعش عسات نينثإلا موي يفو

 «ةيرصملا رايدلاب لاملا تيب ليكو "”باشخلا نب ىسيع نيدلا دجم

 نفدو رهظلا لبق ةرهاقلاب ةيحلاصلا ةسردملا طخب هرادب هتافو تناكو

 نيتسو عست يف هدلومو هدلاو دنع ةفارقلاب راهنلا ةركب دغلا نم
 . ةثامتسو

 دع دنع دع

 .٠ (ه96) قرير : ةنماكلا رردلا 200(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل قف



 يلازربلا تايفو
 ففنا

 »+ ةئامعبسو رشع عبرأ ةنس - كرابملا ناضمر رهش *

 نيدلا ماسح ريمألا يفوت ناضمر لهتسم ءاثالثلا موي يف

 زبخ ىلع قشمد ىلا لقنو بلحب اريمأ ناكو قشمدب ''”هيطنرطارق
 امايأ ماقأو اضيرم قشمد ىلا لصوف دوسألا مدلاب فورعملا ريمألا

 .هريغو طالب نيدلا فيس ىلا ىصوأو تامو

 رقئسأرق ..... نيدلا ردب يفوت ناضمر لهتسم ءاثالثلا موي يفو

 ف
 . "”يروصنملا

 ليعامسإ نيدلا دامع خيشلا يفوت ناضمر يناث ءاعبرألا ةليل يفو
 .قشمد ةعلقب (90 فنحلا ناسعن نب دعاسم نب دواد نيدلا سمش نبا

 ناكو ةئامتسو نيعبرأو نينثا ةنس هدلومو ريغصلا باب ةربقمب نفدو

 ةعلقلاب ةفاجو هل ةريسلا روكشم ةرابعلا حيصف ةملكلا نيل اديج الجر

 . . . .هنيع يف بيصأ ناكو «تام نأ ىلا هضرم رمتساو هتاهج ضعب

 .دالوأ مأ

 ىلا لاله نب نيدلا مجن خيشلا ديعأ ناضمر رهش لوأ يفو

 . قشمدب ماتيألا ناويد ةرشابم

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 )”( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 ؟ اع ححجج

 نب يلع نب نسح خيشلا يفوت ناضمر سداس دحألا ةليل يفو

 باب رباقمب دحألا رهظ نفدو ريغصلا ناتسراملاب (07يرشابلتلا تباث

 .اريثك انعم عمس ناكو «همأ دنع سيدارفلا

 نب رمع نب دمحم خيشلا يفوت ناضمر سداس دحألا موي يفو

 فورعملا يحلاصلا يورهلا عساولا دبع نب ركب يبأ نب دمحم

 ىلع روكذملا مويلا رصع نفدو «نويساق حفسب ''"رسعألا دومحملاب
 دمحم نيدلا ءايض ظفاحلا نع انل ىور ءرمع يبأ خيشلا ةبرت باب

 ةئامتسو نيثالثو عست ةنس يف ةزاجإ هلو اضيأ يزملا فرشلا نم عمسو

 نب دمحأو يشماهلا راخفلا يبأ نباو يرغشاكلا يطيبقلا نبا نم اهدعبو

 يرصرصلا ىيحيو خرؤملا راجنلا نباو نينفش نباو يناتسراملا بوقعي
 دقو نيعراصملا نيب مكحلا وهو قلخلا نسح ناكو «ةعامجو يناغصلاو

 امأو يتللا نبا نم عمس دمحأ همسا خأ هل ناكو «همامعأو هوبأ ثدح

 .هنم عمسي ملف وه
 يلع نب رمع خيشلا نب سيق يفوت ناضمر عباس نينثإلا موي يفو

 جح اباش ناكو نويساق حفسب نفدو «"”ينارحلا ةايح نب ىيحي نبا

 .هدلاو ببسب ريفغ عمج هتزانج رضحو «جوزتو

 فرش لضافلا هيقفلا يفوت ناضمر رشع عباس سيمخلا ةليل يفو

 نب دمحأ نب رمع نب فيطللا دبع دهازلا مامإلا خيشلا نب يلع نيدلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 مسسل

 عماجب سيمخلا رهظ هيلع يلصو «''”يعفاشلا يخركلا ينيوزقلا دمحم
 نب هللا لضف نيدلا ردب همع دنع ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو قشمد

 مورلاب أشنو ابيرقت ةئامتسو نيعبس ةنس يف "”نيوزقب هدلومو «رمع
 نأ ىلا اهب ماقأو نيعستو سمخ ةنس يف روكذملا همع عم قشمد مدقو

 ةلفح هتزانج تناكو «سرادملا ضعبب داعأ الغتشم اهيقف ناكو «تام

 .قشمد بيطخ نيدلا لالج بيطخلا مع نبا وهو

 نيدلا عاجش كبلعبب يفوت ناضمر رهش عسات ءاعبرألا ةليل يفو
 يلإ هب بتك "”يدربلا نبا دماح نب دمحم نب ميحرلادبع نب ركب وبأ

 بويأ نيدلا مجن انخيش وخأ وهو ثدح هنأ ركذو ينيردلا نب دمحأ

 .ىلاعت هللا امهمحر ةئام عبسو تس ةنس رخآ يف يفوت يذلا

 نيدلا ماسح خيشلا يفوت ناضمر رشع ثلاث دحألا موي يفو

 اخيش ناكو ةفارقلاب نينثإلا موي نفدو «ةرهاقلاب '*””يرهزألا نيجال

 «ةنس نيتس ةدم رهزألا عماجلاب رواج «نينس ثالثب ةئاملا زواج اريبك

 .لاوش عباس قشمد عماجب هيلع يلصو

 يرقملا يفوت ناضمر رهش نم رشع نماثلا ةعمجلا موي يفو
 قشمد عماجب '””نذؤملا نامثع نب سنوي نب دمحم نيدلا سمش

 )١( :اهرمأ يف لصف ةروهشم ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نيوزق 7894/54
, )9669( 

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )5.هتمجرت ىلع رثعأ مل

 ( 2/؟ : ةنماكلا رردلا ١١ ( 2عبسلا دعب تام» :لاقو هتافو خيرات رجح نبأ ركذي ملو



 يلازربلا تايفو
 داب حححبم

 .نسح توص هتوصو متخلا يف أرقي ناكو «دهدهلاب فورعملا

 يلع نيدلا ريهظ خيشلا يفوت ناضمر رشع عسات تبسلا ةليل يفو

 يدادغبلا ينورزاكلا ميهاربإ نب زعلا يبأ نب دومحم نب دمحم نبا

 بتك ديج مظن هلو بدأ هدنع ناكو ةيفوصلا رباقمب نفدو «''”بتاكلا

 يف ايفوص بترو هرمع رخآ يف رضأو «يلبرألا نيدلا زع انبحاص هنع
 يثيبدلا نبا نع ىور دادغب لودع نم هوبأ ناكو «نوحاطلا هاقناخ

 .ىلاعت هللا امهمحر ةزاجإ هنم يلو هريغو

 نيدلا باهش خيشلا يفوت ناضمر رهش نم عبارلا وأ ثلاثلا يفو

 نم مويفلاب ("”ينيدراملا رئاشعلا يبأ نب ءايركز نب دمحأ سابعلا وبأ

 ىور «نيدرامب ةئامتسو نيرشعو عست ةنس يف هدلومو «ةيرصملا رايدلا

 بحصو قشمدب اميقم ناكو هنع ةملسم نبا ةخيشم نم يناثلا ءزجلا

 هنأ مث يزغلا نبا ىلا يمتنيو هدالوأو يكزلا نبا نيدلا يبحم يضاقلا

 .ةرهاقلاو قشمدب انل زاجأو ءاهنطوتساو ةرهاقلا ىلا لفجلا يف رفاس

 ناك "”يطساولا راجنلا يقشمدلا نسحملادبع نب رمع نب يلع نسحلا

 بابلا رباقمب نفدو قشمد عماجب ةعمجلا بيقع هيلع ىلصو «هوبأ

 باحصأ رخآ يلبنحلا نب ىيحي نم عمس ءاديج الجر ناكو يقرشلا

 . (ةئام

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/١ )59”( .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . ٠١ )١7095( /؟ :ةنماكلا رردلا (*)



 يلازربلا تايفو
 ففي

 ةئامتسو نيسمخو ثالث ةنس ابيرقت هدلومو هنع انل ىورو يعوشخلا

 .فرش نب ركب يبأ نب دمحم جاحلا انخيش هلاخ هابرو قشمدب

 كلملا يفوت ناضمر نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا ةركب يفو

 نيب '"”بقابقب "'”ناليك بحاص متسر نب هاشليق نب جابود نيدلا سمش

 ىلا سانلا جرخو قشمد ىلا لمحو جحلا دصاق وهو قشمدو ةبحرلا

 هل تيرتشا ةبرتب نفدو هيلع يلصف لاوش سماخ دحألا ةركب هتزانج
 اهيلع قفنأو ةبرتلا ترمعو يبارعألا بتكم راوج نويساق لبج حفسب

 ناليك ةكلمم يف يقبو ةنس نوسمخو ةعبرأ ذئموي هرمعو «ةريثك ةلمج
 نم وهو «كلذ لعفف ةعامج هنع جحي نأ ىصوأو ةنس نورشعو ةسمخ

 نب ليعامسإ نيدلا دامع يضاقلا رم ناضمر رخآ ءاثالثلا موي يفو

 ايلوتم بلح ىلا هجوتو اهب ماقأو قشمدب ينارسيقلا هللادبع نب دمحم
 .هداوس نبا ناكم اهب ءاشنإلا ناويد بحاص

 دنع دع

 . (94*9) "44/4 نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي اهركذ :بقابق (1)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ؟ويلرهطلا دححس

 »* ةئام عبسو رشع عيرأ ةنس - لاوش رهش +

 ةمأ ةبوبحم فيطللادبع مأ تيفوت لاوش سداس نيئثإلا ةليل يفو
 00( 1 دا 0
 '”ينيوزقلا رمع نب نمحرلادبع نب رمع نيدلا مامإ ةاضقلا يضاق

 نود امهنيبو ريغصلا باب رباقمب نيدلا فرش اهجوز ربق دنع تنفدو

 .اموي نيرشعلا

 ملاعلا هيقفلا لجألا يضاقلا يفوت لاوش رشاع ةعمجلا موي يفو

 نب حلاص نب ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا باهش ليصألا يضرلا لدعلا

 ةربقمب نفدو بلحب ؟”يعفاشلا ىبلحلا يمجعلا نب هللادبع نب ماشه

 اريبك الدع ناكو هريغو ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع ىور «لبجلا

 ينربخأ « ةثامتسو نيثالثو نامث ةئنس هدلومو «بلحب مكحلا يف بونيو

 .بيبح نب نيدلا نيز هتافوب

 موي يف فيرشلا زاجحلا ىلا قشمد ةنيدمب يماشلا بكرلا هجوتو
 ريمألا مهريمأو ءابرغلا نم ريثك قلخ هيفو لاوش نم رشع يناثلا نينثإلا

 نيدلا فرشو سوعلسلا نب نيدلا يقت جاجحلا ةلمح نمو «ينادبزلا

 . ةعامجو اجنملا نب نيدلا لامكو يسمشلا ناريق

 نيدلا فيس خيشلا دلو يفوت لاوش رشع عباس ةعمجلا موي يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/584" )50"97( .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 فحل

 ةعمجلا بيقع هيلع يلصو هدالوأ رغصأ ناكو '”يسنوتلا يحيمرلا

 .قشمدب عماجلاب

 ("”ينامكرتلا ناميلس يفوت لاوش نم رشع عساتلا دحألا موي يفو

 جلثلا ريثك اموي ناكو «ريغصلا بابلا ةربقمب نينثولا موي نفدو هلوملا
 كلذ لبق ماقأو نييبلعلا قوسب ةبطصم ىلع سلجي ناك يذلا وهو

 الو تاساجنلا يقتي ال ناكو «ريغصلا ناتسراملا باب ىلع يتلا ةياقسلاب

 همالك نوعمسيو هدنع نوفقيو ةعامج هيلإ ددرتي ناك كلذ عمو يلصي

 . مهفشاكيو مهربخي هنأ هنع نوركذيو

 لجألا ريمألا يفوت لاوش نم نيرشعلاو يداحلا ءاثالثلا موي يفو

 فرش يضاقلا قيتع ””يكيألاب فورعملا هللادبع نب رجئس نيدلا ملع

 الجر ناكو ةعامج هرضحو نويساق حفسب نفدو هللا لضف نب نيدلا

 .ديربلا يف قوسي ةدم يقبو اديج

 "200 يح علم ا هد مأكا 5

 .ةفرعمو مهف هيفو اهريغو دادغب ةعقاو رابخأ نم تاياكح هذئنع

 نمحرلادبع نيدلا سمش بيطخلا يفوت لاوش رهش لهتسم يفو

 )١( :بهذلا تارذش 9/4 :يبهذلل ربعلا لويذ 57/8 .

 ) )5.هتمجرت ىلع رثعأ مل

 ) )9هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )5.هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 ؟يريممءر ح-ححح

 ةنيدمب يرفظملا عماجلا بيطخ ''”يوالحلا نيدلا دامع بيطخلا نبا
 هتافو تناكو «ةنس نيتس وحن نم روكذملا عماجلاب اهبيطخ ناكو لبرأ

 .نيدلا مجن هدلو ةباطخلا ىف هناكم ىلوو لبرأب

 حلاصلا هيقفلا خيشلا يفوت لاوش رشع يداح تبسلا موي يفو

 نب ركب يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يفص
 هللا اهفرش ةكمب ”يعفاشلا يكسملا دتحملا يربطلا ميهاربإ نب دمحم

 ةنس رخاوأ يف ابيرقت هدلومو «ريثك قلخ هرضحو ىلعملاب نفدو «ىلاعت
 اكرابم ناكو «ةكمب نيثالثو عبرأ ةنس لوأ وأ ةئامتسو نيثالثو ثالث

 يراخبلا حيحص عمس «هرصب هيلع هللا در مث نينس ةدم رضأ ناكو

 نب يلع نم هعامسب يكلاملا يمرح يلع يبأ نب نمحرلادبع نم هلامكب
 نم هعامسب يورهلا رذ يبأ نب موتكم يبأ نم هعامسب يسلبارطلا رامع

 يزيمجلا نبا نمو ينارفعزلا بيعش نم عمسو ةثالثلا هخويش نع هدلاو

 نيطم ءزج ضعبو زازقلا ءزج ةكمب هيلع تأرق «ةعامجو يسرملاو

 ىنمبو اثيدح نوعبرأو ةعبس هيف تايفقثلا نم ىقتنم ةفرشملا ةفرعبو

 ةرشع هيف تايفقثلا نم ىقنمو رصن نب نادعس ثيدح نم يناثلا ءزجلا
 يزيمجلا نبا نم عمس ناكو «ناذاش نب ركب يبأ تالسلسمو ثيداحأ

 ثيدح نم عباسلاو نايفس ءزجو ةثالثلا تايلماحملاو ةرشعلا تايفقثلا

 شاقنلل نييقارعلا دئاوفو يئاسنلا بارغألا نم عبارلاو كامسلا نبا

 يعفاشلل ثيدحلا فالتخاو يسلبارطلل تالسلسملاو ةيرجآلا نينامثلاو

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/7551 )116( :نيمثلا دقعلا ١78/7 )35780( .

 :ةلبانحلا ءاملع (؟) "7 )١1844( .



 ازربلا تايف
 "4 يلازربلا تايفو

 كلام بئارغ نم لوألاو قازرلا دبع عماج نم لوألاو ءازجأ ةسمخ

 فيرشلا ماقملا مامإ ميهاربإ نيدلا يضر مامإلا وخأ وهو «كلذ ريغو

 .هتكربب هب هللا عفن

 4 2+ د



 يلازربلا تايفو
 ؟ىحخا حس

 »* ةئام عبسو رشع عيرأ ةنس - ةدعقلا يذ رهش *

 سابعلا وبأ حلاصلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ يناث تبسلا موي يفو

 نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ دنسملا حلاصلا خيشلا نب دمحأ

 رهظ هيلع يلصو ؛'''يلبنحلا يحلاصلا يدجبلا يلع نب نمحرلادبع

 ةنس هدلومو «نويساق حفسب نفدو يرفظملا عماجلاب روكذملا مويلا

 ةدوملا ريثك اديج الجر ناكو نويساق حفسب ةئامتسو نيسمخو نامث

 عمسو ينامركلا رمعو مئادلادبع نبا نع انل ىور «جحلا ىلع ابظاوم

 . اريثك انعم

 ماسح دباعلا حلاصلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ عبار نينثإلا موي يفو

 "”يفوصلا يدنجلا ينوراهلا ركب يبأ نب دمحم نب نسح نيدلا

 ةالصلا ريثك اخيش ناكو «ةيفوصلا رباقمب نفدو قشمدب ناتسراملاب

 ةكمب عمس «ةيفوصلا فئاظوب امئاق ايفوص ةرواجملاو جحلاو ةقدصلاو

 سانلا ناكو قشمدب يعم عمسو ركاسع نب دمصلادبع نميلا يبأ نم

 .هيدي نولبقيو هءاعد نوبلطي

 نيدلا فرش يضاقلا لصو ةدعقلا يذ عباس سيمخلا موي يفو

 ةرهاقلا نم قشمد ىلا يرصملا مث يدمألا دادحلا نب نامثع نب دمحم

 نيدلا رخف نع اضوع رشابو هيلع علخو قشمدب ةبسحلا ايلوتم
 .يوارصبلا

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟) .



 يلازربلا تايفو
 ]فدي

 ريمألا لصو ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يداحلا سيمخلا موي يفو

 نم قشمد ىلا ع فورعملا يروصنملا نابلب نيدلا فيس ريبكلا

 يلوو دفصب ةنطلسلا بئان ناكو ةعلقلاب سبحو كسم لصو املف دفص
 موي يف قشمد نم هجوتو يردبلا نابلب نيدلا فيس ريبكلا ريمألا هضوع
 .روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا

 نب ركب وبأ خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم رشع عساتلا ءاثالثلا ةليل يفو
 دغلا نم نفدو ةيحلاصلا قوسب ''”فالعلا يدامضلا رورس نب ينغلادبع
 بيطخ نعانل ىور اديج الجر ناكو «نويساق لبج حفسب نيدامضلا ةربقمب
 . ةسداقملا ةريس يف هدلاو نع يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلا ىورو ءادرم

 سيئرلا ردصلا يفوت ةدعقلا يذ نم رشع عباس دحألا موي يفو

 نيدلا يفص مامإلا خيشلا نب نامثع نيدلا رخف نب ناميلس نيدلا رخف
 ىلا لمحو ةيربلاب "”يفنحلا يوارصبلا نامثع نب دمحم مساقلا يبأ

 نم ةبسحلا نم هلزع بيقع ناكو هرشع نماث نينثإلا موي نفدو «ىرصب
 اعيرس هلجأ هكردأف ةيرصملا رايدلا دصق هتيب نم ىرصب ىلا هجوت قشمد
 .قالخألا نسح اميرك اباش ناكو

 نيدلا جارس ةودقلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلا موي يفو

 يف هدلومو «ةفارقلاب هموي نم نفدو '"”ينيمامدلا حوتفلا يبأ نب رمع
 . ةتامتسو نيعبرأو عبس ةنس

 . (1407) 168/5 :ةنماكلا رردلا )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (')



 يلازربلا تايفو
 رمز حححبح

 ردب خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا تبسلا موي يفو

 الجر ناكو «كبلعبب ''”يزرطملا سنوي نب ىسوم نب سنوي نيدلا

 نبال ةوعدلا يباجم باتك يتءارقب عمس ءاحلاص الضاف اكرابم اديج

 يف ةفرشملا تافرعب مناغ نب نيدلا سمش خيشلا هلاخ ىلع ايندلا يبأ

 .ةئامتسو نينامثو نامث ةنس

 ىلا هجوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا ءاثالثلا موي يفو

 شيجلا رظان رذنملا نب دمحم نيدلا رخف ردصلا قشمد نم ةرهاقلا

 ةدم باغف كانه ةنطلسلا بئان نم ىذأ هل لصح دق ناكو سلبارطب

 .هبصنمو هتفيظو ىلا داعو ةريسي

 قشمد يلاو يبحرلا نيدلا لاح ريمألل لصح ةدعقلا يذ ىفو

 .ةيالولا نم لزعي ملو ناطلسلا بئان نم ةرداصمو سبحو ميسرت

 ةلمثم نب قحلادبع نب يلع جاحلا يفوت ةدعقلا يذ يفو

 نكسي اكرابم اديج الجر ناكو «'"”شيواشلا نباب فورعملا ىقشمدلا

 نيدلا ءالع نيبو هنيبو ريخلاب روهشم وهو «داروأ هلو رومعملا عماجلاب

 . ةبارق يركاكسلا نبا

 خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا ءاثالثلا ةليل يفو

 نفدو «ةليوز ةراحب "”يبرغملا ةرسيم نب فسوي بوقعي وبأ حلاصلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . (0؟4) 0/5 : ةنماكلا رردلا فرفإ



 يلازربلا تايفو
 مه

 .ريغصلا باب ةربقمب دغلا نم

 يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عساتلا رصعلا دعب ةعمجلا موي يفو
 خيشلا نب دمحم لضفلا وبأ نيدلا ردب لدعلا ردصلا لجألا خيشلا
 هللادبع نب رمع نب معنملا دبع نب دمحم نيدلا فرش ردصلا دنسملا

 راهن ىحض هيلع يلصو ''”ساوقلا نباب فورعملا يقشمدلا . : .. .نبا
 مهتبرتب نويساق حفسب نفدو «قشمد عماجب ةجحلا يذ لهتسم تبسلا

 ةنس ناضمر سماخ يف هدلومو «ةيفنحلا ةينكرلا ةسردملا نم برقلاب
 نيدلا فرش خويشلا خيش نع انل ىور «قشمدب ةئامتسو نيسمخو عبرأ

 نب ليعامسإو ظفاحلا يشرقلا راطعلا نيدلا ديشرو يراصنألا زيزعلادبع
 ينالقسعلا سارفو مئادلادبع نبا نم اضيأ عمسو ءطايخلا مراص
 ىلع رضحو «ةعامجو رسيلا يبأ نباو ينارحلا فيطللادبع بيجنلاو
 ردصلا نم ةزاجإ هلو يداهلادبع نب ديمحلادبعو يعوشخلا هللادبع

 يباطرفكلاو يرورسلا نباو ليلخ نب ميهاربإو يلبرألا فرشلاو يركبلا
 نسح هجولا شوشب سانلا جئاوحل ايضاق اديج الجر ناكو «مهريغو
 هدلاو ىلع انعمسو «تاعاسلا تحت دوهشلا عم ةدم سلجو «ىقتلملا
 .ىلاعت هللا مهمحر هلاوخأو همأل هدجو همعو

 مامولا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم سداسلا ءاعبرألا موي ةركب ىفو

 ("”يعفاشلا يجابلا باطخ نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع

 )١( :ةنماكلا رردلا 7/٠١١ )777( :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 7١/١ )015(
 :بهذلا تارذش 1/8 .

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 ؟ىمأب ححص

 خياشملا ةيقب نم ناكو ةفارقلاب هموي نم نفدو «ةيرذوجلاب ةرهاقلاب

 تيب ةلاكو يلوو «ىوتفلا يف ادمتعم افنصم اننفتم رصم رايدب ءاملعلا

 ةيمريصلاو ةيفيسلا سردم وهو يفوتو ةيرهاظلا مايألا يف كركلاب لاملا

 يناسملتلا سابعلا يبأ خيشلا نع اصوج نبا ءزج ىورو «ةرهاقلاب

 دعب ةجحلا يذ يف قشمد ىلا هتوم ربخ لصوو «قشمدب هنم هعمس

 هتياور هل ام عيمج انل زاجأو «ةيتآلا ةنسلا لوأ يف هيلع يلصو ديعلا

 هقفلا يف ررحملا رصتخاو ةئامتسو نيثالثو ىدحإ ةنس يف هدلومو

 ةحضاو ةرصتخم ةرابعب يزارلل نيعبرألاو لوصحملاو ثيدحلا مولعو

 .ىلاعت هلْ

 دج د د4



 يلازربلا تايفو
 "ىلا

 »+ ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس - ةجحلا يذ رهش *

 ردب لجألا خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم سماخلا ءاعبرألا ةليل يفو

 بردب نكاسلا "'”ينوباصلاب فورعملا ماشه نب رمع نب ميهاربإ نيدلا
 كرت مث دازلا قوسب ارجات ناكو «ريغصلا بابب دغلا نم نفدو ةلسلسلا

 نينامثلا براقو اكالمأ لصحو نوباصلا يف ةراجتلاب لغتشاو كلذ

 .ادالوأ فلخو

 ديربلا ةيالو رشاب ةجحلا يذ نم سداسلا سيمخلا موي يفو

 نع اضوع يكبلعبلا دبعم نب دومحم نب يلع نيدلا ءالع ريمألا قشمدب
 ىلا يساطربلا نبا داعو يساطربلا نب ىسيع نيدلا فرش ريمألا

 . كانه اريمأ ديعلا دعب سلبارط

 ءالع ريمألا ةرهاقلا نم قشمد ىلا لصو ىحضألا ديع موي يفو
 هل سانلا حرفو ءارمألا ىلع ملسو ليخلا قوسب بكرو حبص نبا نيدلا

 هيقفلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم رشع سداسلا دحألا ةليل يفو

 نب دمحأ ملسم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش لدعلا لضافلا مامإلا

 نفدو «قشمد رهاظ ةيلبشلا ةسردملاب "”يفنحلا يوارصبلا ناسعن

 ةئامتسو نيعبرأو عبرأ ةنس هدلومو نويساق حفسب دحألا موي ىحض

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )5:بهذلا تارذش (055) 775/7 :ةنئماكلا رردلا "9/4 :يبهذلل ربعلا لويذ 58/8



 يلازربلا تايفو
 ؟ لمرزل حجج

 ةعلاطملاو لاغتشالل امزالم الضاف اهيقف ناكو ىرصب لمع نم رفكلاب

 ةداهشلا ىلع ابظاوم ناكو «ةيغامدلا ةسردملاب سردو تارم جحو

 ثيداحأب اطع نبا نيدلا سمش ىضاقلا نع ثدحو ةاضقلا ىلا ددرتلاو

 قيرطب ىلاعت ُةُللْخي دمحم ىنبال هيلع تأرق «تايناليغلاو دنسملا نم

 . ىرقلا يداوب ...... فيرشلا زاجحلا

 مأ ةملاعلا ةديسلا ةحلاصلا ةخيشلا تيفوت ةفرع موي ةليل يفو

 ةينيسحلاب (١”ةيدادغبلا دمحم نب حتفلا ىبأ نب سابع تنب ةمطاف بنيز

 ردقلا ةميظع ةليلج ةأرما تناكو دوهشم موي اهل ناكو «ةرهاقلا رهاظ

 سبلملا ةنسح ةدابعلا يف ةدهتجم ةنسح ةقيرط ىلع لمعلاو ملعلا ة 1

 قشمدب اهب سانلا عفتنا «لذاع لذع الو مئال ةمول كلذ يف اهذخأي

 .تاحلاص تاريخ اهباخصأ عيمجو ةرهاقلاو

 زهجتلاب قشمد ركسع عيمجو ةنطلسلا بئانل مسر رهشلا اذه يفو

 ليمكتو تالآلا يرشو زيهجتلاو عويهتلا يف شيجلا عرشف بلح ىلا

 تلصوو «ةكرحلا تيوقو هحالصإ ىلا جاتحي ام حالصإو ددعلا

 ناطلسلا باتك لصوو ةيرصملا رايدلا نم مداقت ةتس جورخب رابخألا

 يفو «ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا يف ئرقو هراصنأ هللا زعأ

 ىلع مدقملا نوكي قشمدب ةنطلسلا بئان نيدلا فيس ريمألا هنومضم

 ىلا نولصي ثيحب رفسلا يف نوعرسي مهنأو «نييماشلاو نييرصملا

 . سابع لدب شايع اهيبأ مسا رجح نبا ركذو
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 سيح

 نيدلا رخف يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا ءاعبرألا ةليل يفو
 يلاعملا يبأ نيدلا ملع ريبكلا ردصلا يضاقلا نب هللادبع عاجشلا نب دمحأ

 2""يفنحلا يملسلا ناسح نب ملسم نب ينغلادبع نب مساقلا يبأ نب رصيق

 ءانبأ نم ناكو ريغصلا باب رباقمب يجريشلا دالوأ ةربقمب دغلا نم نفدو

 ملع هدج ناكو لفط وهو اباش هوبأ تامو ةريثك ةمعن قفنأو ءةنس نيتس
 . ةئامتسو نيعبرأو عست ةنس تام فيساعتب فرعي نيدلا

 ىلع علخ ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي يفو
 يناطلسلا صاخلا رظن ىلع هرايتخال يسنالقلا نب نيدلا زع بحاصلا

 فاقوألا هيلوتل قشمد ريزو هللادبع نيدلا سمش بحاصلا ىلعو

 رجاتلا يعرزلا ةنيطق نب دمحأ نيدلا باهش ىلعو قشمدب ةيروصنملا
 . ةيناطلسلا صاوخلا ةلاكو هيلوتل

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا ةليل يفو
 يقشمدلا ريثك نب دمحم نب روصنم دمحم وبأ نيدلارصان حلاصلا هيقفلا

 رهاظ ىلصملاب ةعمجلا بيقع هيلع يلصو «'"”يمناغلا نباب فورعملا
 ىلع لغتشا احلاص اكرابم الجر ناكو ءريغصلا باب رباقمب نفدو قشمد

 ةنس يف هدلومو ء«هحرش نم هيلع قلعو هيبنتلا ظفحو نيدلا جات خيشلا
 مناغ نب نيدلا سمش خيشلا تخأ نبا وهو ةئامتسو نيعبرأو عبس

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )0



 يلازربلا تايفو
 ١و. -ح

 . .ثدحي ملو رسيلا يبأ نبا نيدلا يقت خيشلا ىلع ائيش عمسو

 ةمطاف تيفوت ةجحلا ىذ نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا ةليل يفو

 ءمكحلا بئان يقشمدلا نيدلا مجن ةاضقلا ىضقأ ةدلاو ''7”ىيحي تنب

 .ةنس نينامثو اتس تغلب ةحلاص ةأرما تناكو

 عماجب يلص ةجحلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا ةليل يفو
 دمحم نيدلا سمش لدعلا ريبكلا ردصلا خيشلا وهو بئاغ ىلع قشمد

 اديج الجر ناكو ؛'''يتيركتلا كيوكلا نبا حتفلا يبأ نب دومحم نبا
 ةنيكسو ةقدصو رب بحاص تاعامجلا يف ةالصلل امزالم ريخلا ريثك

 ةدعقلا يذ رشع نماث يف هتافو تناكو «ةنامأو ةلادعو راقوو

 . ةيردنكسإلاب

 ةفئاط لصو ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عساتلا تبسلا موي يفو

 ةيلامشلا دالبلا ىلا نيهجوتم قشمد ىلا يرصملا شيجلا نم ةريبك

 يلق نيدلا فيس ريمألا هيفو يركب يبأب فورعملا ريمألا مهيلع مدقملاو

 جاحلا نباو سيلجق نيدلا فيس ريمألاو يريزولا نب نيدلا ردب ريمألاو
 هللا مهملس اوناكو مهريغو يطاسو رالس نباو ياطنرط نباو سربيط

 نيوخألا نيب برح تعقو ةححلا يذ عبار ءاثالثلا موي يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا 767/4 )590١( .

 ه5 7/7 :ةنماكلا رردلا (؟) )9و١7( .



 مو يلازربلا تايفو

 ةضيمح رصتناو ةكم نم برقلاب ىمن ىبأ يدلو ثيغلا يبأو ةضيمح

 اددع رثكأ ثيغلا يبأ ةعامج تناكو «هيخأ رمأب حبذ مث ثيغلا وبأ حرجو

 .ةكمب رقتساو رصنلا ةضيمح قزر نكلو

 دنع داع دع



 يلازربلا تايفو
 م1١ ١ حجج

 »* ةئام عبسو ةرشع عبرأ ةنس - ةنسلا هذه قو *

 فورعملا يجحملا يركز نب فيرط نب يلع نسحلا وبأ يفوت
 نبا نع انل ىور «بلحب هتوم ناكو ةيحلاصلا لهأ نم '''ةليكلاب
 .ةئامعبسو رشع ةنس انعم جحو ةعامج نم عمسو مئادلادبع

 نباب فورعملا نامثع نيدلا رخف هيقفلا مامإلا خيشلا يفوت اهيفو

 نايعأ نم ناكو «ةنسلا نم يناثلا فصنلا يف اهب "”يردنكسإلا زازبلا

 رضحو ةدم ماقأو "”لكع حتف ةنس يف قشمدب انيلع مدقو ةيعفاشلا

 هثحب ةدوجو هتليضف ترهظف سوردلا
 لع دع د

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ١75/4 ءماشلا لحاس ىلع دلب مسا :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :اكع (؟)
 . :نيطسلف يف مويلا يهو :تلق (8648)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (©9



 يلازربلا تايفو
١ 

 + ةنسلا هذه لئاوأ فو *

 دامع بيطخلا نب ناميلس نيدلا رخف تنب بنيز دمحأ مأ تيفوت
 يف كلذ ينغلب 7رابآلا تيب بيطخ نب فسوي نب رمع نب دواد نيدلا

 تعمسو ابيرقت ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس اهدلومو رخآلا عيبر رهش
 اهرمع نم ةعبارلا يف اروضح اهدج ةءارقب ينادليلا ىلع ةفرع نبا ءزج

 هتأرقو رابآلا تيب عماجب ةئامتسو نيثالثو عست ةنس ىلوألا ىدامج يف

 . شايع نبا اهدلو دنع اثايتلت ةيرقب اهيلع

 ملعلا نب دمحم فيفعلا نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا يفوت اهيفو
 سدقلاب ”خابطلاب فورعملا يسدقملا رمع نب لماك نب دمحأ

 نيعبرأ ةنس وأ ابيرقت ةئامتسو نيثالثو عست ةنس هدلومو .فيرشلا
 نب دمحمو ادرم بيطخ نم اهب عمسو ةيحلاصلا لهأ نم ناكو ةئامتسو

 ىلا لقتناو مهريغو ميركلادبع نباو ليلخ نب ميهاربإو يداهلادبع
 هيلع تأرق «كانه ثحو هتوم نيح ىلا ةدم هب ماقأو فيرشلا سدقلا

 ش . ءازجأ ةدع

 دمحم نب ىسيع نب ىبحي ءايركز وبأ حلاصلا خيشلا يفوت اهيفو
 ابيرقت ةئامتسو نيسمخ ةئس يف هدلومو "”طايخلا يحلاصلا مث يولابلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 اهرهشأو اردق اهلجأو ركب رايد ندم مظعأ :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :دمآ (؟)



 يلازربلا تابفو
 415 ١ حححب

 يولابلا سمشلا يخأ نبا وهو "ركب رايد نم ''”دمآ برقب اولاب دلبب
 نسح اديج الجر روكذملا ىبحي ناكو «ةيحلاصلاب ةيدشرملا مامإ

 بحملا نبا هتافو يل ركذ « مئادلادبع نبا نع انل ىور اريخ لكشلا

 . ةنسلا فصن

 مامإلا هيقفلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ رشع سداس دحألا ةليل يفو

 نيدلا ييحم مامإلا نب دمحأ ركب وبأ نيدلا سمش دنسملا ليصألا

 نب ميحرلادبع نب نمحرلادبع بلاط يبأ نيدلا فرش خيشلا نب دمحم

 ىدامج يناث يف هدلومو «بلحب "”يمجعلا نب نسحلا نب نمحرلادبع
 هدج عم بلحب عمس «بلحب ةئامتس و نيثالثو عبس ةنس ةرخآلا

 رضحو مهريغو اءزج ءايضلاو ةحاور نباو ليلخ نب فسوي ظفاحلا

 وهو هعمسأو هدلاو هب ىنتعا ارثكم ناكو «يوحنلا شيعي قفوملا ىلع

 ليلق نوكسلا ريثك اديج الجر ناكو «ليلخ نبا نع نيرثكملا نم

 ضعب يف هيرتعي ناكو هربق اهيف يتلا هدج ةسردمب ابظاوم مالكلا
 . ىلاعت كلكم عيمستلا يف رسعو ةلفغ تاقوألا

 نيدلا دعس ريبكلا ردصلا يضاقلا يفوت ةجحلا يذ رخاوأ يفو

 ةرهاقلاب (*”يسهفقألا نب نمحرلادبع نيدلا دجم يضاقلا نب نسحلا

 .(85:)الك/١ :اركذ
 )١( :ةلجد ىلعأ ةعساو ةريبك دالب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ركب رايد 7/ 1١”65

 (؛ة58) .
 )١( :يبهذلل خويشلا مجعم ١ ١)868( :ةئماكلا رردلا ١/ ؟الا )5987( .

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 نا ان

 دنع ةناكم هلو ةيرصملا رايدلاب ةيناطلسلا ةنازخلا رظان ناكو «ةأجف

 عمسو قشمد انيلع مدق «يصافقألا نباب فرعيو « ةلودلاو ناطلسلا

 يماشلا نيدلا ءايض بحاصلا هضوع يلوو ثيدحلا نم ائيش يتءارقب

 . ةيرصملا رايدلاب راظنلا رظان كلملا نيمأ بحاصلا ىلوو

 ءانثلا وبأ حلاصلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ عباس ةعمجلا موي يفو

 مجعلاب فاطو ءأهم (30ةدملا سيئر نياب فورعملا يرزملا شحولا

 ىف ةزملابو ادرمب بيطخلا ىلع ءازجأ هذج هعمس ءاضيأ قرشملاو

 ءهرمع نم ةسماخلا ةنسلا يف وهو ةئامتسو نيسمخو ثالث ةنس بجر

 . اضيأ (9ةلمرلابو ةزملاب ثدحو

 دلع دلع د

 ةعامج اهيلإ بسن نيطسلفب ةميظع ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةلمرلا )١(
 . (0509) ال9 / :ملعلا لهأ نم

 يهو ةيكاطنأو بلح نيب ةنيصح ةعلق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :بات نيع (؟)



 يلازربلا تايفو
 ١و حس

 * مارحلا مرحملا - ةئامعبسو رشع سمخ ةنس +

 ةنطلسلا بئان قشمد نم هجوت مرحملا لهتسم نينثإلا موي يفو

 نيدصاق قشمد شيج نم رخأت نم هتبحصو زكنت نيدلا فيس ريمألا

 ركاسعلا نأ قشمد ىلا ربخلا لصو مرحملا نم رشع عباسلا يفو

 تهجوتو «مرحملا رشع يداح سيمخلا موي يف بلح ىلا تلصو

 ةاضقلا يضاق اهب ماقأو (”بات نيع ىلا رشع عبار دحألا موي يف اهنم

 يف اهنم شيجلا هجوتو «نيممعتملا نم ةعامجو يرصص نب نيدلا مجن

 .ةيطلم ةئيدم ىلا مورلا دالب ىلا روكذملا رهشلا نم رشع سداسلا

 ردصلا يفوت مرحملا نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا موي يفو

 يزرابلا نب ىيحي نيدلا قفوم خيشلا نب يلع نيدلا ءالع ريبكلا

 نفدو يرونلا عماجلاب هيلع يلصو «'””يلولا نباب فورعملا يومحلا

 . ةيفيسلا ةبرتلاب

 نيثالث نم رثكأ مهنم لصوف ةنسلا هذه يف جاحلا لوصو لجعتو

 ىلا مهنم لصوو «ءمرحملا سماخ ةعمجلا موي يف ىرصب ىلا ةلحار
 ثلاث تبسلا موي يف 0 هيقف نذؤملا يكبلعبلا يلع خيشلا قشمد

 لمحملاو بكرلا لخد نأ ىلا اليلق اليلق سانلا لصوو ءمرحملا رشع

 . (7/8:07) ١984/5 :بلح لامعأ نم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 ظافلأ بيرغ حرش :ركسعلا نم ةسارحلا تابون عئالط ينعتو ةيكرت ةيسراف ةملك :كزي (؟)



 يلازربلا تايفو
 ت-مسسما 1

 . مرحملا نم نيرشعلاو عباسلا تبسلا

 سمشلا تفسك مرحملا نم نيرشعلاو نماثلا دحألا موي يفو

 نيدلا لالج بيطخلا بطخو قشمد عماجب فوسكلا ةالص انيلصو

 رابخألا تلصو مرحملا نم نيرشعلاو نماثلا دحألا موي ةركب يفو

 اورصح مهنأو ةيطلم دنع راتتلا ””ةفاشك رسك نيملسملا '”كزي نأب

 هعمو سيلجق ريبكلا ريمألا قشمد ىلا مويلا اذه رخآ يف لصوو ءدلبلا
 ةيطلم ىلا لوصولاب ربخأو قشمدب ةنطلسلا بئان رادواد نيدلا رصان

 أيمتو نصح دق دلبلا دجوو مرحملا نم نيرشعلاو يداحلا دحألا ةركب

 دلبلا يضاق مهيلإ جرخ شيجلا ةرسك اوأر املف «مهنع عفدلل دلبلا لهأ

 دلبلا لخدو نيملسملا اونمأف .نامألا اوبلطو مهعم .... يلوتملاو

 ىدعتو ريثك ءيش رسأو «ىراصنلا نمو ريثك قلخ نمرألا نم لتقو

 ةريبك ةعطق برخو ةريثك بساكم سانلل لصحو نيملسملا ىلا كلذ
 نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي لهتسم شيجلا عجرو ء«دلبلا نم

 ريمألا هجوتو « بوناد جرم ىلا اهنم اولفج مث بات نيع ىلا رهشلا
 نينثإلا ةليل ةرهاقلا ىلا قشمد نم راديودلا نيدلا رصانو نيدلا فيس

 . ١55 :ص :ةرهازلا موجنلا

 :اهوزغ عمزملا دالبلا يف مهفورظو سانلا لاوحأ ىلع فرعتلل دنجلا نم عئالط :ةفاشك )١(
 . ١5 :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش

 يضاق نبال ةيعفاشلا تاقيط ١57/7 )١01١( :ةنماكلا رردلا ١ /5 : يبهذلل ربعلا لويذ )١(



 يلازربلا تايفو
 ؟ ذر حج

 ىلع تنيز قشمد ىلا امهلوصو لاحو «مرحملا نم نيرشعلاو عساتلا

 داع مث قشمد ةعلقب رئاشبلا تقدو اعوبسأ ةنيزلا ترمتساو ةداعلا يراج

 .روصنملا ركسعلا ىلا اهجوتو رفص نماث يف ةرهاقلا نم قشمد ىلا

 ةمالعلا مامإلا بيقنلا ديسلا يفوت مرحملا نم طسوألا رشعلا يفو

 ينيسحلا هاش فرش نب نسحلا دمحم وبأ نيدلا نكر لضافلا

 هتزانج رضحو فكلا دهشم دنع نفدو «لصوملا ةنيدمب ''”يذابرتسألا

 ريصنلا باحصأ نم نيروهشملا ءالضفلا نم ناكو سانلا ةماع

 هتمدقم حرشو بجاحلا نبا لوصأ حرش اهنم تافنصم هلو «يسوطلا

 تغلبو ةرفاو ةمرحو تاراردإ هلو اسردم ناكو «كلذ ريغو وحنلا يف

 يف ريغصلا يواحلا حرشو ءامهرد نيتس موي لك يف لصوملاب هتيكماج

 .لوألا نم دوجأ يناثلا نيحرش هقفلا

 يلع نيدلا رون يفوت مرحملا نم نيرشعلاو سماخلا يفو
 لمعو بات نيعب هتافو تناكو قشمد عماجب نينذؤملا دحأ ”يرصملا

 .اروهشم اتيص ناكو رفص رشع يداح يف قشمد عماجب هؤازع

 دع دلع دع

 . 50/8 :بهذلا تارذش ١55/98 :ةرهازلا موجنلا (007) 5١4/7 :ةبهش

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 1 يلازربلا تايفو

 + ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس - كرابملا رقص رهش *

 هيقفلا ملاعلا مامإلا خيشلا يفوت رفص نم سداسلا نينثإلا موي يفو

 يطانرغلا يلع نب ىيحي نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ يوحنلا 0١ م ا .

 الضاف الجر ناكو «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةيوبنلا ةنيدملاب

 برغملاب عمسو «ةدم ةئيدملاو ةكمب رواجو مولعلا نم عاونأ يف يف

 خويش نم ةعامج نم زاجحلاب عمسو نوراه نب دمحم يبأ نم أطوملا

 «يوبنلا حيدملا يف تيب يفلأ كلذ نم ريثك مظن هلو «يناجرجلا دمحأ

 هنع تبتك «ةطانرغ '"”زارحأب ةئامتسو نيعبسو ىدحإ ةنس يف هدلومو
 . هتءارقب هرعش نم تعمسو همظن نم

 ليصألا حلاصلا خيشلا يفوت رفص نم نماثلا ءاعبرألا موي يفو

 يبأ نيدلا رخف ريبكلا لدعلا خيشلا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا يبحم

 "”يقشمدلا يملسلا اميس نب دمحم نب فيطللادبع نب دومحم ءانثلا

 باب رباقمب سيمخلا موي نفدو «قشمد ةطوغ نم '*”طالبلا ةيرق
 ةئس نابعش رشع نماث سيمخلا ةليل هدلومو 2« قشمد رهاظ ريغصلا

 زرحلاو ءزارحألا هعمجو ةذوعلا :رسكلاب زرحلا :سورعلا جات يف يديبزلا لاق : :زارحأ )١(
 . 94/١5 :نيصحلا عضوملا

 رجح نبا ركذي ملو فرخ 1١7) /+ :ةنماكلا رردلا (0619) 55 /؟ :يبهذلا خويش مجعم )١(

 0 تال 4 :بهذلا تارذش هتافو خيرات

 : عضوملا اذه اهنم عضاوم ةدع ركذو نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي اهركذ : طالبلا فرفز

 . 5/1 4١١ ٠١(

 . ال5 ١5/ :ةياهنلاو ةيادبلا (5)



 يلازربلا تايفو
 موي ل

 هدلاو ىلع رضح «قشمدب نيعاصقلا ةلحمب ةئامتسو نيثالثو ىدحإ

 مئادلادبع نبا نم ريبك وهو هسفنب عمسو هرمع نم ةثلاثلا ةنسلا يف وهو

 يزاريشلا رصن وبأ قشمد نم هل زاجأو «ةعامجو رسيلا يبأ نباو

 نب باطخلا وبأ رصم رايد نمو «ةميركو ريقملا نباو مركو يلبرألاو
 ناكو «ءةعامجو متاح نب ىضترمو يوارفصلا نب مساقلا وبأو ةيحد

 ريثك ناكو ءارقفلا طلاخو سانلا نع اعطقنم اففعتم احلاص الجر

 قشمدب ةبسحلا هوبأ يلو «ةمامإلاو ةلادعلا تيب نم وهو ةقرلاو عوشخلا

 ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس لاوش يف هتافو تناكو ريغص وهو تامو

 .ىلاعت هللا امهمحر

 ليصألا ريبكلا ردصلا يفوت رفص نم رشع يناثلا تبسلا ةليل يفو
 فرش يضرلا لدعلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا فرش يضرلا لدعلا

 يبأ نب دمحم لضفلا يبأ نيدلا لامج لدعلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا

 دمحم نب يلع نب دسأ نب ةزمح نب دعسأ نب رفظملا نب هللا رصن حتفلا

 حفسب دغلا نم نفدو «قشمدب هرادب ''”يسنالقلا نبا يقشمدلا يميمتلا

 يف هدلومو «ةينكرلا ةسردملا نم برقلاب يرصص ينب ةربقمب نويساق

 عمس «قشمدب ةئامتسو نيعبرأو تس ةنس نابعش نم نيرشعلاو عباسلا

 ةزاجإ هلو اثيدح نيعبرأ هنع ىورو ناهربلا نب يضرلا نم ملسم حيحص
 نم ناكو «ةعامجو يعوشخلا نب هللادبع و ةفارقلا بيطخ نب نامثع

 ةرفاو هتمرح تناكو ةدم ناطلسلا ةلاكو رشابو ءاهرباكأو قشمد نايعأ

 )١( :ةنماكلا رردلا 78/9 )3:99( .



 يلازربلا تايفو
 ىيحل

 .اهكرت مث رباكألا عم ةدم ميقلا يف دهشو ةنسح هقالخأو

 ىلا هجوتو قشمد ىلا ةيطلمب بئانلا لصو رفص لوأ يفو
 هعمو نيدلا سمش فيرشلا اهيضاق رهشلا طسو يف لصوو «ةرهاقلا

 نم عمجب سيلجق نيدلا فيس ريمألا لصوو «قشمدب اوماقأو ةعامج

 .رهشلا نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي يف ىرسألا

 نيملسملا نم ادحأ ىفخأ نم نأ قشمدب رهشلا اذه ىف يدونو

 همدو هلام لح ريغص لفط وأ ىبص وأ ةأرما نم ةيطلم نم نيلصاولا

 . طرف امل اكاردتسا كلذ ىف ظلغو

 نب هللادبع خيشلا يفوت رفص نم رشع يناثلا تبسلا موي يفو
 «ةموهزلا باب لخاد دجسمب ةرهاقلاب 2”يدادغبلا ملاس نب ميهاربإ

 ةنس نينامث غلب دقو ةيفوصلا ةربقمب رصنلا باب جراخ دغلا نم نفدو

 رصان لدعلا خيشلا يفوت رفص نم رشع نماثلا ةعمجلا موي يفو

 نبا باهولادبع نيدلا لامك لدعلا انخيش نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا

 ينارهنلا ةزمح نب نيسحلا نب دمحم نب ةزمح نيدلا يبحم يضاقلا

 سمخ ةنس بجر يف هدلومو «يبرغلا بابلاب نفدو ةامحب '"”يومحلا
 دوهشلا عم سلجيو ةءارقو دجعسم هل ناكو «ةامحب ةئامتسو نيعبرأو

 هتدح ةدلاو ىلع هرمع نم ةنس لوأ ىف وهو افيطل اءزج رضحو «هدلبب

 . (0356) ؟9/" /؟ :ةنماكلا رردلا )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 مال حسم

 «قشمدو ةامحب تارم ءزجلاب ثدحو ةيشرقلا باهولادبع تنب ةيفص

 مدق ناكو «يروباسينلا دايز نب ركب يبأ ثيدح نم وهو امهب هنم هتعمس

 هدج ناكو «ةبلطلا نم ةعامج هنم عمسو ةئام عبسو عبس ةنس يف قشمد

 .روهشم تيب نم وهو ةامحب ايضاق

 حلاصلا نيمألا جاحلا يفوت رفص نم نيرشعلا دحألا ةليل يفو

 «ربوجب ناتسبب ''”رافسلا رجاتلا يطساولا بذهملا نب رمع نب ميهاربإ

 الجر ناكو نيدلا قفوم خيشلا ةبرتب نويساق حفسب دحألا موي نفدو
 «تاعامجلا روضحو عماجلا ةمزالمو ةنايدلاو ةنامألاب افورعم اديج

 اطخلا دالب لخدو ةديعبلا دالبلا ىلا بسكلا بلطو ةراجتلا يف رفاس

 هدلومو «دادغب ذخأ دصاق وهو ''”دنقرمسب راتتلا كلم اوواله ىأرو

 .نينامثلا غلبي ملو بلح نم رسأو لصوملاب

 مامإلا يضاقلا يفوت رفص نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرألا موي يفو

 يربعجلا لضفلا يبأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش هيقفلا

 يلوو اهب ايضاق ناكو «روكذملا مويلا يف كانه نفدو عرزب "”يعفاشلا

 (*”حون كركو ؟”لدجملاو ىرصب لثم قشمد لمع نم دالب ةدع اهلبق

 :اهركذ يف لصف ءروهشم فورعم دلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :دنقرمس )١(

 . 50957١ ااا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (7)

 517/0 :روباخلاب بيط دلب مسا :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :لدجملا (*)

 . )03١847(

 ليوط ربق اهب كبلعب برق ةريبك ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :حون كرك (5)
 . )١١11١85( 015/54 :مالسلا هيلع حون ربق هنأ يحاونلا كلت لهأ معزي

 تاقبط (59) ١5/4 :ةنماكلا رردلا 76 ١5/ :ةياهنلاو ةيادبلا ١/4 :يبهذلل ربعلا لويذ (5)



 م. يلازربلا تايفو

 عمتجاو نميلا لخدو جحو اهب ىتفأو قشمدب ةدم ماقأو .«كلذ ريغو

 . اهبحاصب

 ةمالعلا خيشلا يفوت رفص نم نيرشعلاو عساتلا ءاثالثلا ةليل يفو

 دمحم نب ميحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا يفص نيملسملا يتفم

 «قشمدب ةيرهاظلا ةسردملاب هلزنمب ''”يعفاشلا يدنهلا مث يومرألا

 عيبر ثلاث ةعمجلا ةليل يف هدلومو ةيفوصلا رباقمب ءاثالثلا موي نفدو
 دلو هنأ يل ركذو هطخ نم تلقن «ةئامتسو نيعبرأو عبرأ ةنس رخآلا

 تامو هيلع أرق هخيش وه ملعلا لهأ نم لضاف همأل دج هل ناكو دنهلاب

 بجر يف دنهلاب روهشملا دلبلا يلهد نم جرخو «ةئامتسو نيتس ةنس
 كلملا همركأو نميلا روهشملا دلبلا لخدو ةئامتسو نيتسو عبس ةنس

 مث رهشأ ةثالث نم اوحن ةكمب ماقأو جحو راسو ةئام عبرأ هاطعأو رفظملا

 اهم ماقأو ةئامتسو نيعبس ةنس يف ةيرصملا رايدلا لخدو رحبلا بكر

 (””ةيراسيقب ةنسو ساويسب ةسمخو ةينوقب ةسمخ اهنم ةنس رشع ىدحإ

 :لاقو همركأو نيدلا جارس يضاقلاب عمتجاو «ساويسو ةينوقب سردو

 سمخ ةنس يف مورلا نم جرخو «هلثم تيأر ام ةنس نوثالث مورلا يف يل
 لاغتشالا ةقلح دقعو اهنطوتساو اهب ماقأو قشمد مدقو ةئامتسو نينامثو

 فنصو «نيلغتشملا ءالضفو ةبلطلا نايعأ هيلع أرقو رومعملا عماجلاب
 ةيحاورلاب قشمدب سردو «تافنصم ةدع مالكلاو لوصألا يف

 . 548/4 :بهذلا تارذش (0165) 7//!7١ :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا

 لامعأ نم ماشلا رحب لحاس ىلع دلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةيراسسيق )١(
 . (١١٠ا/) 294/5 :نيطسلف

 . 594/4 :بهذلا تارذش (7940) ١59/4 :ةنماكلا رردلا 47/4 :يبهذلل ربعلا لويذ (؟)



 يلازربلا تايفو
 + وع مسجبج

 اريثك بتكيو ءاتفتسالاب ادوصقم ناكو ةيرهاظلاو ةيكباتألاو ةيعلودلاو

 هباحصأو هفراعمل دهعت نسحو ةدومو ةنايدو ةدابع هيفو ىواتفلا يف

 ءءافعضلا ءارقفلا نم ةرشع وحن ناضمر رهش يف هدنع رطفي ناكو

 .ةيفرشألا ثيدحلا رادب اهرقم لعجو هبتك فقوو

 خيشلا يفوت رفص نم نيرشعلاو يداحلا نينثإلا راهن حبص يفو
 وبأ نيدلا سمش لئاضفلا وذ نيملسملا يتفم لضافلا ةمالعلا مامإلا

 ("”يكلاملا يسنوتلا يعبرلا ليمج نب مساقلا يبأ نب دمحم هللادبع

 عست ةنس يف هدلومو ةفارقلاب هموي نم نفدو «ةيقربلا ةراحب ةرهاقلاب

 نبا نم اهدعبو نيعبسو ثالث ةنس يف قشمدب عمس «ةثامتسو نيثالثو

 يلدد نيروهشملا ءالضفلا نم ناكو ثدحو امهريغو يثراحلاو ناوعج

 .ةدم ةيردنكسإلاب ءاضقلا

 نيدلا ريصن خيشلا دلو نيدلا ليصأ ريبكلا ردصلا يفوت رفص يفو

 ىسوم دهشمب هدلاو دنع نفدو دادغبب "”يسوطلا دمحم نب دمحم

 هلو راتتلا كلم دنع امجنمو فاقوألا رظان ناكو ءام هيك داوجلاو

 .ةرفاو "”ةيكماجو ةمرح

 دع دع د

 )١( :ةرهازلا موجنلا ١55/9 .

 ظافلأ بيرغ حرش :ةوسكو تافولعو تالمع نم هدونجو ناطلسلا كيلامم ةقفن : ةيكماج (؟)

 . 55 :ص :ةرهازلا موجنلا

 . (841/) "ه5 7/١ :ةنماكلا رردلا (*)



 يلازربلا تايفو
 ماو

 + ةئام عبسو ةرششع سمخ ةنس - لوألا عيبر رهش *

 هيقفلا يضاقلا يفوت لوألا عيبر رهش نم يناثلا ةعمجلا موي يفو
 نيدلا دجم يضاقلا نب قاحسإ ءادفلا وبأ نيدلا مجن لضافلا مامإلا

 يدنكلا يدادقملا مساقلا يبأ نب نسحلا نب مساقلا يبأ نب ليعامسإ

 هدلومو ريغصلا باب رباقمب رصعلا دعب نفدو «قشمد ةنيدمب ''”يبحرلا
 ناكو «ةبحرلاب ةئامتسو نيسمخو ىدحإ ةنس لوألا عيبر سماخ يف

 اضيأ هيلوو ةنس نيثالثو ةعبس ةبحرلا ءاضق يلو احلاص الضاف الجر
 ةدم ماقأف نيتسو عبرأ ةنس لاغتشالل قشمد ىلا مدقو ءهدجو هدلاو

 يبأ نباو مئادلادبع نبا نم عمسو يرازفلا نيدلا جات خيشلا مزالو

 نمو هدلب لهأ هبحي هتيالو يف ةريسلا روكشم ناكو ءامهريغو رسيلا

 هيلع نونثيو مهريغو ءارقفلاو راجتلاو دنجلاو ءارمألا نم هيلإ مدقي

 عماجب ةباطخلا ةباين اهب يلو رهشأو ةنسب هتوم لبق قشمد ىلا مدق املو

 هتفعو هحالصل هتمامإب سانلا رسو نيديعلا يف بطخو قشمد

 .قشمدو ةبحرلاب ثيدحلا ىورو «هعاطقناو

 لدعلا هيقفلا خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش عبار دحألا موي يفو

 يدمآلا فسوي نب هللادبع نب ناضمر خيشلا نب دمحم نيدلا سمش

 دوهشلا دحأ اديج الجر ناكو نويساق حفسب دغلا نم نفدو ,"”يفنحلا

 ريثك مالكلا ليلق ةريسلا روكشم ناكو «قشمدب ةرطايبلا دجسمب

 . هتمحرت ىلع رثعأ مل قف

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )00



 يلازربلا تايفو
 مادا مح

 ريخلا يبأ نبا نم هيف عمسو يرصانلا طابرلاب ائرقم ناكو توكسلا

 .هنم تعمسو روكذملا طابرلاب نيبترملا نم هدلاو ناكو

 ىلا لصو لوألا عيبر رهش نم رشع سداسلا ةعمجلا ةركب يفو
 هعمو ىلاعت هللا هزعأ زكنت نيدلا فيس ريمألا ةنطلسلا بئان قشمد

 مهيقلتل سانلا جرخو «ةيطلم ةوزغ نم ةيرصملاو ةيماشلا شويجلا

 .ةسورحملا ةرهاقلا ىلا اوهجوتو اليلق نويرصملا ماقأو

 يرقملا خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش رشع ثلاث ءاثالثلا موي يفو

 سراف نب فسوي نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا سمش

 احلاص ائرقم اديج الجر ناكو ريغصلا باب رباقمب نفدو «''”يرعملا
 سمخ هرمعو وواله اهذخأ ةنس قشمد ىلا اهنم لمحو ''”ةرعملاب دلو

 دجسم مامإ ناكو كركلاب يعم عمسو ةجح رشع ينثا جحو «نينس

 .تام نأ ىلا سدعلا برد

 ريبكلا ريمألا ةرعملا يف يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشع عباسلا يفو

 ©" "دفص بجاحب فورعملا نامثع نب ليعامسإ نب نامثع نيدلا مراص

 الجر ناكو ةنس نيسمخو اينامث شاع ؛ةيطلم ذخأ نم عجار وهو اهب نفدو

 فلخو شارفلا بردب نكسي ناكو قشمد دشل نيع ةريسلا روكشم اديج

 . يرهاظلا ىمورلا راديودلا كيلامم نم هدج ناكو ةيرذو ادالوأ

 نب دمحم يفوت لوألا عيبر رهش نم رشع عساتلا نينثإلا موي يفو

 . 44*١1 ١( 181/6 :ةامحو بلح نيب صمح لامعأ نم ةروهشم ةريبك ةنيدم :ةرعملا )١(

 . (761/1) 53"إ/ /” :ةنماكلا رردلا (؟)
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)



 يلازربلا تايفو
 م.وب

 نب نيدلا سمش تخأ نب هللا رصن نب رمع نب يلع نيدلا ءالع

 وهو ةئامتسو نينامثو نامث ةنس جحلا يف انقيفر ناكو ,7”نيكتفأ

 . فيرشلا زاجحلاب يتءارقب عمسو « يبص

 ربخلا انيلإ لصو لوألا عيبر رهش نم رشع عساتلا نينثإلا موي يفو
 نيدلا ءالع ريمألاو بجاحلا رمتكب ريبكلا ريمألا كسمب قشمدب

 فرعي رخآ ريمأو يبرغملا رداهب نيدلا فيس ريمألاو ريقش يدغديأ
 هيلع اوقفتا رمأل رهشلا اذه لهتسم سيمخلا موي ناك كلذو «نزاخلاب

 بجاحلا دوجوم ىلع قشمدب طيتحاو .ناطلسلا ىلع جورخلا نم
 بجاحلل رهظف لوألا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا يف ريقش يدغديأو

 .ةعتمأو باشخأو رجاتمو لاومأ

 ةدلاو تيفوت لوألا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرألا موي يفو

 عماجب اهيلع يلصو قشمد رهاظب ”يلتاقملا نيدلا رخف ثدحملا

 .سيدارفلا باب رباقمب تنفدو ةبيقعلا

 رصان يفوت لوألا عيبر نم نيرشعلاو عساتلا سيمخلا موي يفو

 نيدلا لامج خيشلا نب دمحم نيدلا نيعم لدعلا خيشلا نب دمحم نيدلا

 لبج حفسب نفدو قشمدب ةأجف "”يدمآلا دينجلا نب دمحم نب دمحم

 كلذ كرت مث دوهشلا عم سلج ناكو «نيتسلا رشع يف وهو نويساق
 .ايندلا رومأ يف لخدو ءارمألل لكوتو

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو

 «*ةئثام عبسو ةرشع سمخ ةنس - رخآلا عيبر رهش *

 يرقملا هيقفلا خيشلا يفوت رخآلا عيبر لهتسم ةعمجلا موي يفو

 نب هللادبع نيدلا ءاهم خيشلا نب ميحرلادبع دمحم وبأ نيدلا ردص لدعلا

 الجر ناكو ةيفوصلا رباقمب تبسلا موي نفدو «''”بوبحم نب نسحلا

 ةيرامسملا ةسردملا ةلابق دهشي ةوالتلا ىلع ابظاوم ةريسلا روكشم اديج

 .هتوخأ عم يلع عمسو « نيسمخلا زواجو

 هيقفلا يفوت رخآلا عيبر نم رشع يداحلا نينثإلا ةيشع يفو

 نب نامثع نيدلا دامع خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا يقت لضافلا

 نفدو «'””ينيكاكسلا نباب فورعملا يعفاشلا يقشمدلا رصان نب نسح

 نيتسو عبس ةنس يف هدلومو ريغصلا باب رباقمب ءاثالثلا موي ىحض

 «ثيدحلا رادو سرادملاب انقافر نم اديج الجر ناكو 2« قشملدب ةئامتسو

 *دكؤم ةبحص هنيبو اننيبو كلذب ءانتعا هل ناكو خويشلا ىلع اريثك عمسو

 نم عمس لفجلا يف : ةرهاقلا لخد املو ءىلاعت هثلكك : ةريثك ةسلاجمو

 نيدلا نيز خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نم سماخلا يفو
 نفدو د ىشرقلا هللادبع نب دمحأ نب ديجملادبع نب نايتف نب قحلادبع

 ةئثامتسو نيعبرأو سمخ ةئس يف رصمب هدلومو ءمطقملا لبج حفسب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 و يلازربلا تايفو

 نيدلا ديشر ظفاحلا نم عمس «ءادعسلا ديعس هاقناخب ايفوص الدع ناكو

 ريمألا لصو رخآلا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا موي يفو

 رشع نماثلا نينثولا ةركب عجرو اهنم رفاسو قشمد ىلا سيلجق نيدلا فيس

 كسمف سلبارطب ةنطلسلا بئان ىقاسلا رمت نيدلا فيس ريمألا هعمو هنم

 ةليل ارفاسو ءروكذملا مويلا يف صآ رداهب نيدلا فيس ريمألاو وه قشمدب
 لمحو .همدخيو هظفحي نم امهنم دحاو لك عمو رشع عساتلا ءاثالثلا

 ىلا صآ رداهب نيدلا فيس ريمألاو ةرهاقلا ىلا رمت نيدلا فيس ريمألا

 هيلع اوكبو اريثك صآ رداهب نيدلا فيس ريمألل سانلا ملأتو «كركلا

 .دلبلا يف كلذ رهظو هببسب رودصلا تقاضو هل ءاعدلا نم اورثكأو

 ةرهاقلا نم لصو لوألا عيبر نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي يفو

 مجنلا نب دمحأ نب بويأ مجنلا هنأ ليقو «كلذ وحنو هينعي ال اميف

 كسم تبجوأ ىتلا ةنتفلا ببس ناك هنأو «ءهدج ناك 07 طع خيش

 .امهعم نمو ريقش يدغديأو بجاحلا

 ريمألا يفوت رخآلا عيبر رهش نم رشع يناثلا نينثإلا موي يفو
4١ : 

 نونجملاب فرعيو يروصتنملا يماسحلا س ربيب نيدلا نكر ريبكلا

 هنكسمو دنجلا نايعأ نمو قشمدب ةقلحلا ىمدقم نم ناكو «صمحب

 .ريغصلا باب لخاد ةقالزلاب

 . (45"1) 509/١ :ةنماكلا رردلا )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ونأإ د املس

 نب نامثع جاحلا يفوت رخآلا عيبر نم نيرشعلا ءاعبرألا موي يفو

 ناكو «ةعامج هرضحو سيمخلا موي نفدو '"”اكلمز ةيرق خيش ''”يكم

 .ىلاعت ٍةَلْخَي ةداهشلا ىف لوقلا لوبقم هتيرقب اروهشم اديج الجر

 ردصلا لصو رخآلا عيبر نم نيرشعلاو يداحلا سيمخلا موي يفو

 ةبسحلا نم دادحلا نب نيدلا ردب فرصناو نيبصنملا رشابو ةحرطب هيلع

 .فاقوألا رظن نم ىفنحلا نيدلا ءابمو

 تيفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سماخلا نينئثإلا موي يفو
 (*”سلاب يضاق نب "”ىيحي نب رهاقلادبع تنب ةشئاع ةحلاصلا ةأرملا

 نيدلا ءالع هيقفلا ةدلاو يهو «ريغصلا باب رباقمب ءاثالغلا موي تدفدو

 ىلا لصو رخآلا عيبر نم نيرشعلاو سداسلا ءاثالثلا موي يفو

 ليحر دعب هنأ مهضعب ركذو «بلحب ؛, نيدرجملا اهركسع ةيقب قشمد

 علط ناكو نيحكلاو ركرك لهأ اهيلإ رضح مايأ ثالثب ةيطلم نم ركسعلا
 نمرالا نم اولققو اهب اوطاتحاف مهريغو نمرألا نم أبتخا نم رئاغملا نم

 اوريسو اسفن نيتس بلح ىلا مهنم ذم اوثعبو ةئام وحن اورسأو ةئامثالث

 نم ةعامج اهنم قشمد ةطوغب ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :اكلمز )١(

 . (5050) 178/7 :مالعألا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 نال :ةقرلاو بلح نيب ماشلاب ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :سلاب قرفز

 . (1" و1

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 ازربلا تايف
 ملأ يلازربلا تايفو

 ىلا نابوج رضح كلذ دعبو «ةريثك الالغ اومنغو ناطلسلا سمخ

 ىلا اهنم ادحاو كرتو ةعبس يهو اهباوبأ اودسو اهيف يقب نمو ةيطلم

 نم سراف يفلأ اهب درجو ةرامعلاب اهيف نم رمأو نيتاسبلا ىلا جورخلا
 ءرشع عبرأ ةنس يف هدنبارخ كلملا هل اهقلطأ هعاطقإ يف يهو راتتلا

 مهلمحف اهلهأ عم ةلماعملا ءاسأف ايدرك اصخش هتهج نم اهيف ىلوو

 يدركلا رسأو هتيعر نم اونوكي نأ اوبحأو ناطلسلا ةبتاكم ىلع كلذ

 هلك كلذ دعب هنأ ليقو «نابوجب قحلو بره هنأ مث هيلإ راشملا بئانلا

 .دارجلا ببسب رامثلاو عرزلا يف ريبك صقن ةيطلمب لصح
 داك د6



 يلازربلا تايفو
 ماواإلا بحبح

 »* ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس - لوألا ىدامج رهش +

 لضافلا هيقفلا يفوت ىلوألا ىدامج يناث نينثإلا موي يفو

 2 0ىلبنحلا ىنارحلا ىئالعلا ىنغلادبع نب دمحأ نب دمحم نيدلارصان

 ابظاوم احلاص الضاف اهيقف ناكو ريغصلا باب رباقمب هموي نم نفدو

 زواج «بابسألا ةلقو رقفلا عم لايعلاو دالوألاب مايقلاو لاغتشالا ىلع

 . نيسمخلا

 نب هللادبع خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج لهتسم دحألا موي يفو

 5 5 : قفز 55 3

 رباقمب نينثإلا موي نفدو «*'”يريرحلا يلع خيشلا نب ببسم خيشلا

 . ةيفوصلا

 زع هيقفلا لضافلا ردصلا يفوت ىلوألا ىدامح نماث دحألا ةليل ىفو

 فرش خيشلا نب دمحم نيدلا سمش ةاضقلا ىضقأ نب دمحم نيدلا

 حفسب دحألا موي نفدو «"”يفنحلا حلاص نب زعلا يبأ نب دمحم نيدلا

 بيصأو انسح اباش ناكو «ةيمظعملا ةسردملا نم برقلاب نويساق لبج

 بانو هدلاو نع بطخو بصانملل لهأت دق ناكو هيف هللا هرجآ هدلاو هب

 .كلذ ريغو ةيرهاظلا ةسردملا رظن ةرشابم ىف هنع

 يراجنسلا مركلا يبأ نب دمحم نيدلا زيزع يضاقلا نب ميحرلادبع نبا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 ضن

 مث قشمدب ماقأو نورصع ينب فاقوأ راظن نم ناكو «بلحب 2'"يفنحلا
 ناكو ماكحلا ىلع دهشي ناكو «هتافو نيح ىلا اهتكسو بلح ىلا لقتنا

 .ةفرعمو ةساير هيف

 قشمد ىلا لصو ىلوألا ىدامح نم رشع يناثلا سيمخلا موي يفو

 ىكلملا هللادبع نب ياتسك نيدلا فيس ريبكلا ريمألا ةيرصملا رايدلا نم

 اضوع اهب ةنطلسلا ةباين ايلوتم سلبارط ىلا هجوتو امايأ ماقأو يرصانلا
 . يقاسلا رمت نع

 يفوت هنم رشع سداسلا وأ ىلوألا ىدامح نم رشع سماخلا يفو

 ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا لامج يوحنلا يرقملا هيقفلا ملاعلا مامإلا خيشلا

 نباب فورعملا يفنحلا يومحلا هللا دعس نب ليعامسإ نب دمحم نبا
 اريبخ تاءارقلاب افراع اننفتم الضاف اخيش ناكو «ةامحب ”يعاضقلا
 هدنعو ديج مظن هلو بدألاو وحنلاو هقفلاب ةفرعم عم ءادألا نسح ديوجتلاب

 بجر رهش يف هدلومو ةامحب يشاوطلا ةسردمب اسردم ناكو «ةمات ةليضف

 ةاضقلا يضاق هدعب ةروكذملا ةسردملا يلوو ةئامتسو نيعبرأو نينثا ةنس

 .ةامحب مكاحلا ميدعلا نبا يفنحلا نيدلا رصان

 ببسب ءالبركب لك نيسحلا دهشم رضح ىلوألا ىدامج يفو
 نإف ةباقنلا رمأ يف كيسح نباو زيافلا يبأ نبا نيبيقنلا نيب عقاولا عازنلا

 ةيضاملا ةنسلا يف لاتق امهنيب لصحو اهب لالقتسالا ديري امهنم الك

 .٠ (ة4ه.) "اا ١/ : ةنماكلا رردلا قل

 . 5/١5 :ةياهنلاو ةيادبلا ١516/8 :ةرهازلا موجنلا (5)



 يلازربلا تايفو
 ١ع حج

 دنعو «رفن ةئام عبرأ وحن دهشملا لهأ نم نيتفئاطلا نم امهنيب لتقو

 هيلإ هلاح ىكشو قارعلا ناطلس ادنبرخ ىلا زيافلا ىبأ نبا هجوت كلذ

 ىلا مهب عجرف سراف ةئامسمخو فلأ وحئب هووقف ةمح الاومأ لذبو

 دلبلا ثعشتو هباحصأو كيسح نبا رصاحو رهشلا اذه ىف دهشملا

 تلقن «ةدم راصحلا رمتساو ةنتفلا هذه ببسب هنع هلهأ ضعب لقتناو

 .يلبرألا نسح نيدلا زع طخ نم كلذ

 ةرهاقلا ىلا لصو ىلوألا ىدامج رشع عسات ءاعبرألا موي يفو

 .ةريثك ةميظع فحتو اياده هتبحصو نميلا بحاص لوسر

 قيرح عقو ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا نينثإلا ةليل يفو

 . يشاينشلا دجعسم ةلابق كلذو ةماعلا لاومأ

 خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا دحألا موي يفو
 2000 ها

 يريرحلا روصنم نب نسحلا يبأ نب يلع ريبكلا خيشلا نب يلع ريبكلا

 هربخ لصوو هدلاو دنع اهب نينثإلا موي نفدو «عرز لامعأ نم رسن ةيرقب

 ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا ةعمجلا موي اهعماجب هيلع يلصو قشمد ىلا

 دنع ةمرح هلو سانلا دنع امركم اروهشم اخيش ناكو ءروكذملا ىلوألا

 يفوتو ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس يف هدلومو «نيعبسلا زواجو ةلودلا

 .ريغص لفط وهو ةئامتسو نيعبرأو سمخ ةنس ناضمر يف هدلاو

 ىسوم نيدلا لامك ةمالعلا مامإلا يضاقلا يفوت ىلوألا ىدامج يفو

 ةيعفاشلا تاقبط « ىسوم لدبي فسوي رجح نبا هامسو (7١ا/) 5/5/5 :ةنماكلا رردلا )١(



 ساو يلازربلا تايفو 7 ترايف

 يضر خيشلا نب ىسوم نيدلا لامك خيشلا نب دمحم نيدلا ءاهب نبا

 ةنيدملاب هتافو تناكو «لصوملاب مكاحلا "'”يلصوملا سنوي نيدلا
 ءاضق يلوو «كانه هلجأ هكردأف هل مهم يف اهيلإ هجوت ناك ةيناطلسلا

 .هدلو هدعب لصوملا

 دج دج د

 . (014) 578/7 :ةبهش يضاق نبال
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ماو مس

 » ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس - ةرخآلا ىدامح +

 يضاق نيدلا سمش فيرشلا يضاقلا يلو ةرخآلا ىدامج لوأ يفو

 ءاعبرألا موي اهب سردو قشمد رهاظ ةينوتاخلا ةسردملا سيردت ةيطلم

 نايعأو ةاضقلا يضاق هدنع رضحو روكذملا رهشلا نم رشع سداسلا

 نسحو ةليضف هدنع ديج لجر وهو «ةنطلسلا بئان موسرمب نيسردملا

 وهو ةيطلمب بطخو ةئامتسو نيسمخو عست ةنس يف هدلومو «قلخ

 .ةنس نيرشع وحن ةباطخلا عم اهاضق يلوو غولبلا نود يبص

 نب دمحم نيدلا لامج يفوت ةرخآلا ىدامج عبار ةعمجلا موي يفو

 نب ناميلس نيدلا لامج مامإلا خيشلا نب هللادبع نيدلا مجن خيشلا انخيش

 «كانه نفدو ةزملا ةيرقب ''"يراصنألا يقشمدلا يرقملا ميركلادبع

 «كلذ كرت مث ةدم ةرطايبلا دجسمب ادهاش سلج اديج الجر ناكو

 . ةئامتسو نيتسو نيتنثا ةنس يف هدلومو

 نب نيدلا ردب يضاقلا ديعأ ةرخآلا ىدامج عبار ةعمجلا موي يفو

 رسيم نب نيدلا زع بحاصلا اهنم لصفناو قشمدب ةبسحلا ىلا دادحلا
 .ةصاخ فاقوألا رظن يف رمتساو

 ءاهب لضافلا ميكحلا يفوت ةرخآلا ىدامج سداس دحألا موي يفو

 ,'"”لاحكلا بيبطلا ىيحي نب قاحسإ بذهملا نب ديسلا دبع نيدلا

 )١( :ةياهنلاو ةيادبلا ١5/  /5:ةنماكلا رردلا 55/57" )75819( .
 :ةنماكلا رردلا (؟) ١/8/١ )409( .



 يلازربلا تايفو
 ماب

 همالسإ نسحو ملسأ اديج الجر ناكو نويساق حفسب هموي نم نفدو
 دوهيلا نايد كلذ لبق نم ناكو ءءاملعلا سلاجو نارقلا ملعتو

 . مهنايعأو

 وبأ نيدلا فرش خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج عسات ءاعبرألا ةليل يفو
 يضاقلا نب دمحأ نيدلا فرش نب هللادبع نيدلا جات نب دمحأ رخافملا

 نب نمحرلادبع ركب يبأ ةاضقلا نيز نب هللادبع بلاط يبأ نيدلا فرش
 لضفملا يبأ نيدلا يكز ةاضقلا يضاق نب ناطلس مراكملا يبأ يضاقلا

 يضاقلاب فورعملا يقشمدلا يشرقلا زيزعلادبع نب يلع نب ىبحي
 هبراقأو هدلاو ةبرتب دغلا نم نفدو «نويساق حفسب هدجسمب 00 قش
 نيثالث ةنس ناضمر يف هدلوم «ءارقفلا نيب اروهشم اخيش ناكو «لبجلاب

 يطرقلا نيدلا جاتو يسرملاو ةملسم نبا نع ىورو قشمدب ةئامتسو
 نيدلا حالص نب مظعملاو بتاكلا يبلحلا نسحملادبع نيدلا نيمأ و
 لاخنلا نباو نزاخلا نباو يطيبقلا نبا ةزاجإ هلو ءةعامجو ينادليلاو
 . مهريغو خرؤملا راجنلا نباو

 ةاضقلا يضاق سردلا ركذ ةرخآلا ىدامج عسات ءاعبرألا موي يفو

 نويساق حفسب ةيكباتألا ةسردملاب يعفاشلا يرصص نب نيدلا مجن

 .يدنهلا نيدلا يفص خيشلا نع اضوع

 خيشلا سردلا ركذ ةرخآلا ىدامج رشع سداس ءاعبرألا موي يفو
 خيشلا نع اضوع قشمدب ةيرهاظلا ةسردملاب يناكلمزلا نب نيدلا لامك

 . هتمحرت ىلع رثعأ مل ()



 يلازربلا تايفو
 ماذرمؤلا حبحح

 .يدنهلا نيدلا يفص

 نيدلا سمش يفوت ةرخآلا ىدامج رشع نماث ةعمجلا موي يفو

 تيب ليكو بيقن 2'”خسانلاب فورعملا يقشمدلا حتفلا يبأ نب دمحم

 رعشلا لمعب اروهشم ناكو «ةأجف هتوم ناكو ريغصلا بابب نفدو لاملا

 .رباكألا حدمو

 ةعلقلا تحت "”هجنملا ينامكرتلا ماسحلا يفوت ةرخآلا ىدامج يفو

 .هلوقي اميف ةأرج هدنعو ةرهش هل ناكو «قشمد رهاظ

 ردب مامإلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلا دحألا ةليل يفو

 لفحج نباب فورعملا يبلحلا يبابلا دومحم نب رمع نب دمحم نيدلا

 دغلا نم نفدو اهب هتافو تناكو ةيئاردابلا ةسردملا ديعم "”يعفاشلا

 اهيقفو اديج الجر ناكو اهبراق وأ نيعبسلا غلب دقو ةيفوصلا رباقمب

 . هتيبل ةمزالمو عاطقناو ريثك نوكس هيفو وحنلاب ةفرعم هنعو الضاف

 نمحرلادبع جاتلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلا دحألا موي يفو

 نبا خسانلا رمع لضفلا يبأ نب ىسوم نيدلاردب خيشلا نبا
 هل تعقوو ءاريثك خسنو نيعبسلا زواج اخيش ناكو «2يليدانملا

 يقبو ةديج ةباتك هراسيب خسني كلذ دعب راصف هدي عطق تبجوأ ةعقاو

 دعب هعامس تدجو «خسنلا ريغ ببست هل نكي ملو نينس ةدم كلذ ىلع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (”06) ١١6/5 :ةنماكلا رردلا (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
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 . ةثامتسو نيسمخحو

 ريبكلا ريمألا لصو ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلا دحألا موي يفو

 . ءارمألا دحأ اهم اميقم قشمد ىلا ةرهاقلا نم ريزولا نب نيدلاردب

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا موي يفو

 .ةيحلاصلاب دمحم همع ةبرت رظان ''”ةعادو نب نيدلا ءالع

 نب زيزعلادبع نيدلازع يفوت ةرخآلا ىدامج عبار نينثإلا موي يفو

 ناكو اديج الجر ناكو كانه نفدو «نويساق حفسب ''”يقلاملا يرفاعملا

 .ةيدشرملاب امامإ ريخلاب اروهشم احلاص اخيش هوبأ

 نيدلا باهش يفوت ةرخآلا ىدامح رشع سماخ ءاثالثلا موي يفو

 ع ©”9ءارفلا نوراه نب مالسلادبع نب دمحم نيدلا نيز خيشلا نب دمحأ

 .ريخلل امزالم اديج الجر ناكو

 فيرشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا دحألا موي يفو

 نيدلا ماظن لدعلا فيرشلا انخيش نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش

 ,'2يدقنملا ينيسحلا دمحأ نب بقانم نب باهولادبع نب ملسملا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (4)



 يلازربلا تايفو
 امال ء اسننس

 دجسم دنع ريغصلا بابو ةيباجلا باب نيب قشمد رهاظب هموي نم نفدو

 يلع دهشمب فحصملا نزخ يلوو «نينس ةدم رضا دق ناكو نايذلا

 ينينويلا دمحم هيقفلاو ادرم بيطخ نم عمس «هتوم نيح ىلا عماجلاب

 .مهريغو يسلدنألا دمحأ نب مساقلا نيدلا ملع خيشلا يدلاو دجو

 ريمألا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عساتلا ءاثالثلا ةركب يفو

 نيدلا باهش ريمألا نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا حصان لجألا

 ,""”يقشمدلا مث يلبرألا شقربلا نب يلع نيدلا ءابي ريمألا نب ليعامسإ

 وأ نينامثلا براق اريبك اخيش ناكو نويساق حفسب ءاثالثلا رهظ نفدو

 «يلبنحلا نبا تنب ةملاعلا طبس هنإف ةملاعلا نباب فرعي ناكو اهزواج

 .ةعامجو يلبرألا ياط ارق نب نيدلا نكر ريمألا نع انل ىور

 دنع دلع دع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 م يلازربلا تايفو

 »* ةثام عبسو ةريشع سمخ ةنس - درفلا بجر +

 خيشلا قشمد عماجب بطخ بجر نم يناثلا ةعمجلا موي يفو

 لالج بيطخلا نع ةباين يعفاشلا فسوي نب يركز نيدلا يكز هيقفلا
 . نيدلا

 جحلل عيهتلا يف سانلا عرشو هعم سانلا جرخو دلبلا لوح هب اورادو

 .يواسوملا رمتقط نيدلا فيس ريمألا ةرمإلل نيعو

 مامإلا هيقفلا خيشلا يفوت بجر نم رشع عباسلا تبسلا موي يفو

 نب ناورم نب ناميلس نب ىبحي ايركز وبأ نيدلا نيز حلاصلا لضافلا

 رهظ هيلع يلصو قشمد رهاظب هناتسبب ''”يكبلعبلا نبا باحس نب يلع
 نم برقلاب هدلاو دنع نفدو نويساق حفسب يرفظملا عماجلاب دحألا

 لضاف هيقف وهو «نيتسلا براق ناكو ةيحلاصلا يقرش ةينكرلا ةسردملا

 لاغتشالا ىلع بظاوم يلختلاو عاطقنالا ريثك عروتم سفنلا هزن حلاص

 .هنع انل ىورو رسيلا يبأ نبا نم عمسو «ةراهطلا يف ساوسو هدنع

 ريبكلا ريمألا يفوت بجر نم رشع عساتلا نينثإلا موي يفو
 كانه نفدو سلبارطب '""ةربص نب دمحم نب رمع نب نيسحلا نيدلازع
 يلوو قشمد ءارمأ نم ناكو نينامثلا غلب هنأ ليقو نيعبسلا زواجو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
 . هتمحرت ىلع رثعأ مل 000



 يلازربلا تايفو
 ماوعألا |١ حج

 فعضو اهب اريمأ لعجو سلبارط ىلا لقن هرمع رخآ يفو ةدم اهب ابجاح
 يوذو تويبلا بابرأ نم ناكو «كانه هلجأ هكردأو هنيد رثكو هعاطقإ

 .تاءورملا

 هيقفلا خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا ةليل يفو

 حفسب ؟''يلبنحلا يزولدلا يضاربحلا ناسعن نب ناحرس نب نيسح . قف . : . . .

 .رقفلل ةدباكمو لايع بحاص اكرابم احلاص اهيقف

 لدعلا خيشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرألا ةليل يفو
 دغلا نم نفدو "”اتسرح ةيرقب ''”يناسارخلا سراف نب دمحم نيدلا نيز

 .هتيرق يف ةمرحو ةناكم هلو ةيناربلا دجاسملا ىلع افرشم ناكو كانه

 نيدلا لامج ريمألا ةرهاقلاب نجسلا نم جرخأ بجر رخاوأ يفو

 .ةيرصملا رايدلاب اريمأ لعجو قشمد بئانو كركلا بئان شقأ
 ك0

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 قشمد نيتاسب طسو ةرماع ةريبك ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :اتسرح ةهز

 |" ط0 فشخ : صمح قيرط ىلع

 . )١1841( ١ا/ل""/؟” :ةنماكلا رردلا



 يلازربلا تايفو
 نضفرإ

 * ةئثام عبسو ةرشع سمخ ةنس - نابعش رهش *

 فيرشلا زاجحلا ىلا ةرهاقلا نم هجوت نابعش نم يناثلا يفو

 نيدلا مجن فيرشلا ريمألا نب ةثيمر ةدارع وبأ نيدلا دسأ ديسلا ريمألا

 ينيسحلا يلع نب نسحلا دعس يبأ نيدلا ءاهب ريمألا نب دمحم ىمن يبأ

 نم جاجحلا نم ةعامجو ةئامثالثلا وحن برعلاو دنجلا نم ةعامج هعمو

 يناولا نب دمحم نيدلا نيمأ مهنمو «مهريغو ةبراغملا نمو ةرهاقلا لهأ

 فصن يف ةكم ىلا اولصوف يكيلعبلا نبا نمحرلادبع نيدلارخفو

 .ناضمر

 ©""بيبطلا رجنس نيدلادجم يفوت نابعش نم لوألا رشعلا يفو
 ةعانص هتعانص يف عرب الضاف ابيبط ناكو ءدادغبب غابصلا نبا مالغ

 ةسردملا رظن يلو ءاهرظنو نيواودلا ةباتك يفو اهيف مدقتو بطلا

 الإ ضيرملا ىلا يشمي ال ناكو ةمج الاومأ لصحو اهريغو ةيماظنلا

 .رثكأ وأ مهارد ةتس وحن ةرفاو ةرجأب

 فالآ ةسمخ وحن هتدع بلح نم شيج هجوت نابعش لئاوأ يفو

 يهو لمرح ةعلق راصح ىلا يباتتيعلا نب نيدلا رصان ريمألا مهمدقمو

 لتقو برح ريغ نم اهملست شيجلا اهيلإ لصو املف دمآ لامعأ نم ةعلق
 راغأو «ةعلقلا ىلع قلعو خلسو هسأر عطقو اودنم وخأ كسمو اهلهأ

 ىلا املاس عجرو ىزغو بسكف نمرأو داركأ عايض ةدع ىلع شيجلا

 :ركب رايد ىصقأ يف فورعم نصح :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ترب ترخ )١(



 يلازربلا تايفو
 ماع حس

 .ناضمر رهش لئاوأ يف بلح

 ناضمر فصن يف بلح ىلا روكذملا نيدلا رصان مدقملا لصوو

 ملف ةعلقلا هذه نم اودنم كسمي نأ ةراغلا هذه نم دوصقملا ناكو

 (""ترب ترخ نم ةبيرق يهو لمرح ةعلق اوكلمي نأو «كانه دجوي

 نأ انغلبو «كلذ ىلع مهقفاوي ملف اهبئان نم ةأطاومب ركرك نمو
 ةعبرأ ةصاخ منغلا نم ةراغلا هذه نم ناطلسلل لصح يذلا سيمختلا

 طخ نم كلذ تلقن «ةيراج نيرشعو ةسمخ يراوجلا نمو سأر فالآ

 .يلبرألا نسح نيدلا زع

 نيدلا ءالع يبرغملا خيشلا يفوت نابعش سماخ ءاثالثلا موي يفو

 دحاولادبع نب نمحرلادبع نب معنملادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ
 عماجب هيلع يلصو .'"”زابخلا نباب فورعملا يقشمدلا يراصنألا

 ناغوط دجسمب مأ اديج الجر ناكو ريغصلا باب رباقمب نفدو قشمد

 دجسم ةمامإ ىلا هرمع رخآ يف هنع لقتناو ةنس نيعبرأ وحن راقسفلاب
 عمسو ةرم ريغ جحو اهيف أرقي عابسأو ةردصم ةقلح هديب ناكو ءرخآ

 نم ةعامج نم عمسو حرف نبا ةءارقب مئادلادبع نبا ىلع ملسم حيحص
 زواجو «ةماش يبأ نيدلا باهشو يشنلا نباو رسيلا يبأ نبا لثم خويشلا

 ىلا بلح نم رصانلا كلملا لوخد ركذأ لاقف هدلوم نع هتلأس نيعبسلا

 .ريغص انأو قشمد

 . (ة1/7١ ١/2

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 يلازربلا تايفو
 نضيف

 ولول هللادبع جاحلا يفوت نابعش نم سداسلا ءاعبرألا ةليل يفو
 دغلا نم نفدو «ناكلخ نبا يضاقلا قيتع ةيرهاظلا ةبرتلاب ''”شارفلا

 ماقأو هدالوأو هلايع ىلع امئاق اديج الجر ناكو ةيفوصلا رباقمب

 .ةريثك نينس ةيرهاظلاب

 قكرفإ 5 . ءا سال . 0 َ

 نايب نب يلع نسحلا وبأ خيشلا يفوت نابعش نم لوألا رشعلا يفو

 ىور نيعبسلا زواجو فيرشلا سدقملاب "”يحلاصلا دمحأ نب رمع نبا

 دوبكلا عيبيو ءاوشلا لمحي نوريجب شيعتي ناكو ءادرم بيطخ نع انل

 .اهب ءاوش هوبأ ناكو ةيحلاصلاب هابرمو هأشنمو ددغلاو

 ىسوم نيدلارخف خيشلا ةنبا تيفوت نابعش عبار نينثإلا موي يفو
 حفسب تنفدو هدالوأ مأ ؟*”يفنحلا نيدلا باهش بحاصلا ةجوز يفنحلا

 . نويساق

 ىسوم نيدلا ردب ريبكلا ريمألا يفوت نابعش نماث ةعمجلا موي يفو
 اصحلا ناديمب هرادب «'”ىشكرألا دمحم نب ركب ىبأ نيدلا فيس نبا

 «ةعامجو ةنطلسلا بئان ةزانجلا رضحو تابييبقلا دنع نفدو قشمد رهاظ

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 . )01١54( "ه5 /5 :ةنماكلا رردلا (5)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 يلازربلا تايفو
 ملدا حس

 ينثا ةنس يف راتتلا اهرصح امل ةبحرلاب ةنطلسلا بئان ناك يذلا وهو

 .هتريس تركشو ةئام عبسو رشع

 دك د



 ازربلا تايف
 سوال تسلل ا 12 يلازرلا كاد

 » ةثام عبسو ةرشع سمخ ةنس - كرابملا ناضمر رهش *

 نيدلا ناهرب خيشلا يفوت ناضمر رهش نم نماثلا تبسلا ةليل يفو

 نم نفدو '''ينايبلا يومحلا ملاس بجاحلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ
 ةشعر هتباصأو نارقلا لهأ نم اخيش ناكو ءريغصلا باب رباقمب دغلا

 مهوحنو انخويش نم ةعامج نم ثيدحلا عمسو «هرمع رخآ يف فعضو
 .ثدحي مل

 مامإلا هيقفلا يفوت ناضمر رهش نم رشع عبارلا ةعمجلا موي يفو

 ("”يعفاشلا يصوقلا نمحرلادبع نب نيسح نب دمحأ نيدلا باهش
 هبنتو لصحو لغتشا اريخ الضاف اهيقف ناكو «ةيفوصلا رباقمب نفدو

 .ةريسلا روكشم ناكو ثيدحلا عمسو

 ناهرب لضافلا هيقفلا يفوت ناضمر رهش فصتنم تبسلا موي يفو

 ناكو ءريغصلا باب رباقمب نفدو "”يرصملا دمحم نب ميهاربإ نيدلا
 فصنلا وحن ضرع هنأو طيسولا ظفح هنأ ركذو نيثالثلا لمكي مل اباش

 امزالم راركتلا ريثك ناكو «يزارلل نيعبرألا هرمع رخآ يف ظفحو هنم

 .ةدم قشمدب ةيرهاظلا ةسردملاب ماقأو خاسنتسالاو خسنلل

 هتجوز هغعمو يروصنملا رقنسارق دادغب ىلا مدق ناضمر لوأ يفو

 )١( :ةرهازلا موجنلا (59) ا/8 :ديعسلا علاطلا 9/*١6 .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 )”( :اهرمأ يف لصفو نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي اهركذ :نادمه 0/١/5 )١717/46(.



 يلازربلا تايفو
 نشرت ت7

 رخاوأ ىلا فصنو رهشأ ةثالث دادغبب ماقأف راتتلا كلم اغبأ تنب نوتاخلا

 فارطأ ىلع راغي نأ هتميزع تناكو ادنبرخ ةمدخ ىلا فرصناو «ةنئسلا

 يذ يف ةيوادفلا نم لجر هيلع بثوو «كلذ يف هل نذؤي ملف دالبلا

 . يوادفلا لتقو هيلإ لصي ملف ةدعقلا

 هيخأ عم ركسعلا لوصو ىمن يبأ نب ةضيمح ريمألا غلب املو

 ربتلاو دقنلا لاملا لخأو مايأ هتسب مهلوصو لبق حزن ةكم اوبراق مهنأو

 ةكم نيبو ديدحلاب هل يذلا نصحلا يف يقابلا قرحأو لمح ةئام وهو

 نابعش يف كلذ لبق ضرم ناكو ءةلخن يفلأ عطقو مايأ ةثالث هنيبو

 ضرعتي ام هنأ هنع ركذو باتو مارحلا تيبلا ىلا رضحو هعمس ريغتو

 .مهريغو راجتلل نكلو نيرواجملل ىذآل

 اوماقأو ناضمر فصتنم تبسلا موي ةكم ىلا ركسعلا لوصو ناكو

 ةكم نيبو هنيب نصح وهو فيلخلا ىلا اوهجوت مث اموي رشع ةئالث اهب
 عقاوف «هب يمتحي هلعل هرهاصو هبحاص ىلا ةضيمح أجتلاف مايأ ةتس

 ةضيمح لاومأ عيمج ذخأو روكذملا نصحلا بحاصو ةضيمح ركسعلا

 ىلا ملسو ةنس رشع ينثا نبا ةضيمح دلو رسأو نصحلا بهو هنئازخو

 نيرشعلاو سماخلا يف اهلصوف ةكم ىلا شيجلا عجر مث «ةثيمر همع
 عم اوعجرو اوجحو فقوملا اورضح نأ ىلا اورقتساو ةدعقلا يذ نم

 قحلو هسفنب ةضيمح هوخأ اجنو ةكمب ةئثيمر ريمألا رقتساو «نييرصملا
 .يناولا نيدلا نيمأ كلذب يلإ بتك «قارعلاب

 سردلا ركذ ناضمر نم نيرشعلاو سداسلا ءاعبرألا موي يفو

 يلع نب دمحم نيدلا رخف مامإلا هيقفلا ةريغصلا ةيلداعلا ةسردملاب



 يلازربلا تايفو
 ا

 اهسردم لوزن ىضتقمب كبولطق بتاك نباب فورعملا يعفاشلا يرصملا
 كلذ رضحو ءاهنع هل يناكلمزلا نب نيدلا لامك ةمالعلا مامإلا خيشلا
 ةاضقلا يضاقو يعفاشلا ةاضقلا يضاقو روكذملا نيدلا لامك خيشلا

 .ةعامجو بيطخلاو يفنحلا

 قوسلاو ةشهدلاب ةبقلملا ةيراسيقلا ةرامع تلمك ناضمر رهش يفو

 لصحو راجتلا كلذ يف نكسو نيقارولاو نيدابللا راوج اهل رواجملا

 رظن نسحب رومعملاو روكذملا عماجلا فقو يف ةريثك ةدايز كلذب

 . هترشابمو هتمهو نيدلا سمش بحاصلا

 يسورلا دمحأب فرعي لجر يف رضحم بتك ناضمر رهش يفو

 لالحتساو تابجاولا كرت نم ةميظع رومأب هيلع اورهشو يهابقألاو

 ىلا هرمأ عفرو «ةوبنلا بصنم نم ضغلاو ةعيرشلاب نواهتلاو تامرحملا

 مكحف عفادب تأي ملف هيلإ رذعأو هدنع كلذ تبثو يكلاملا يضاقلا

 مكح ذيفنتب ةنطلسلا بئان مسر مث امايأ لقتعاف ءملسأ نإو همد ةقارإب

 نم ىلاعت هللا حارأو هتبقر تيرضو دلبلا رهاظ ىلا جرخأف هيف عرشلا
 .لاوش نماث يف هلتق ناكو هيرجتو هرفكو هرش

 راجتلا ضعب ربخأو لصوملا نم لفق لصو ناضمر رخاوأ يفو
 ادنبرخ هل هقلطأ '”نادمبب ميقم وهو ديدش جلاف هل لصح مرفألا نأ

 .راتتلا كلم

 .هتحرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ضي د

 »+ ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس - لاوش رهش +

 ردصلا يفوت رطفلا ديع موي لاوش لهتسم نينثإلا موي ةركب يفو
 ردصلا نب نسحلا يلع وبأ نيدلا ماظن يضرلا لدعلا ليصألا سيئرلا

 نب رفظملا بلاغ يبأ نيدلازع ردصلا نب دعسأ يلاعملا يبأ نيدلا ديؤم

 ىلعي يبأ سيئرلا خيشلا نب دعسأ يلاعملا يبأ نيدلا ديؤم ريزولا ردصلا

 ضرأب هناتسبب ''”يسنالقلا نب يميمتلا دمحم نب يلع نب دسأ نب ةزمح

 عماجلاب روكذملا مويلا رهظلا هيلع يلصو «قشمد ةطوغ نم يرقم

 ةبرتلا نم برقلاب مهتبرتب هدلاو دنع نفدو نويساق حفسب يرفظملا

 نع عطقنم وهو هيفكي ام هل ةريسلا روكشم اديج الجر ناكو «ةيسكرسلا
 رسيلا يبأ نبا نم عمسو ناهربلا نب يضرلا نم اروضح عمس «سانلا
 ةئامتسو نيسمخو نينثا ةنس لئاوأ يف هدلومو .«ثدحو ةعامجو

 مه 5

 . قسمدب

 مأ ةليصألا ةحلاصلا ةأرملا تيفوت لاوش عبار سيمخلا ةليل يفو

 يبأ نيدلا جات سيئرلا ردصلا لدعلا خيشلا ةنبا ءارزولا تس دمحم

 يبأ نيدلا سمش نب دمحم يلاعملا يبأ نيدلادجم نب ىيحي لضفملا

 نب هللا ةبه نب يلع نب ةزمح ىلعي يبأ دنسملا خيشلا نب دمحأ سابعلا
5 . 57 00 8 . 

 روكذملا مويلا رهظ اهيلع يلصو «قشمدب اهرادب ''يبلعثلا يبرنجلا

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 سيرف

 تمزالو تقتعأو تجح ةكرابم ةحلاص ةأرما تناكو «ةيلخلا ةبرتلا نم

 ةنس وحن اهنهذ ريغتف اهرمع رخآ يف ذ ءادوسلا اهيلع تبلغو ءريخلا

 سماخلا يف اهدلومو ءظقيتو روضحو ريخو ركذ ىلع تتامو

 نم ةزاجإ اهلو «قشمدب ةئامتسو نيثالثو عست ةنس لاوش نم نيرشعلاو
 نيدلازعو يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلاو يواخسلا نيدلا ملع خيشلا
 ملاسو يبطرقلا نيدلا جاتو يناملسلا قيتع ءايضلاو ةباسنلا ركاسع نب

 سير نب دمحأ زعلاو ىبحي لامجلا هيخأو ابرقع بيطخ قازرلادبع نب
 مالع نب ديدسلاو ةملسم نب ديشرلاو يعذاربلا نب رمع يفصلاو
 اهدلاو ناكو ةياورلاو ةلادعلا تيب نم يهو اميدق تثدحو «مهريغو

 ناكو لاملا تيب ةلاكوو اهب ةبسحلا رظن يلو مهئاسؤرو قشمد نايعأ نم

 .ىلاعت هللا امهمحر ةريسلا روكشم

 دواد دمحأ وبأ حلاصلا خيشلا ي يفوت لاوش سداس تببسلا ةليل يفو

 رهظ هيلع يلصو ,©”يريرحلا ريقفلا يقشمدلا دواد نب ىبحي نب
 اموي ناكو ةعامج هرضحو ريغصلا باب رباقمب نفدو قشمد عماجب تبسلا

 ىلع عمس هنأ ركذي ناكو ق قشمدب ةئامتسو نيرشع ةنس هدلومو ءاريطم

 راطعلا ديشرلا نع ىور امنإو كلذ دجوي ملو ةرهاقلاب ريقملا نبا
 يبطاشلا رهص ريرضلا لامكلاو مالسلادبع نيدلازع خيشلاو ظفاحلا

 اددوتم قالخألا نسح اديج الجر ناكو ءاضيأ مهريغ نم عمسو

 ءارقفلا نيب فرعي ناكو ءءارقفلا تاياكح نم ائيش ظفحي اعضاوتم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ملل حب

 دومحم خيشلاب ينوهبش لاقف كلذ نع هتلأسو «تشدلاب ةيريرحلا

 .ةشاكعلاو سبلملا ةءارز يف يتشدلا

 ليبسلاو يناطلسلا لمحملا جرخ لاوش نم نماثلا نينثإلا موي يفو
 بكرلاو ينراسوملا رادحلسلا رمتقط نيدلا فيس ريمألا جاحلا ريمأو

 ءابرغلا نم ريثك عمج هيف اريبك ابكر ناكو «فيرشلا زاجحلا ىلا كرابملا

 بلح يضاق نيدلا نيز ةاضقلا يضاق ةنسلا هذه يف جح نممو

 يضاقلا نب نيدلا سمشو ةامح يضاق ميدعلا نب نيدلا رصان يضاقلاو

 بيطخ لزيغملا نبا نيدلا حالصو ةامح يضاق يزرابلا نب نيدلا فرش

 وهو ةيطلم يضاق نيدلا سمشو نيدرام يضاق نيدلا سمشو ةامح

 فيفعو نذؤملا نيدلا ناهربو ىلضافلا نبا نيدلا ىقتو بكرلا ىضاق

 نيدلا رخف هرهصو ءارمألا كلم بتاك نيدلا ييحمو قوزرم نب نيدلا

 . يرصملا

 نيدلا سمش لدعلا هيقفلا يفوت لاوش نماث نينثإلا ةليل يفو

 هى إ(١١ فة 7 5 0 .
 نم نفدو '"يفنحلا يرفكلا ةرازف نب ناميلس نب نمحرلادبع نب دمحم

 بحي ةريسلا روكشم أديج الجر ناكو « سيدارفلا باب رباقمب دغلا

 تامو اركاش ايضار ناكو «ءاقستسالاب ةدم ضرمو «مهملدخيو ءارقفلا

 .هب هللا عفن يرفكلا نيدلا باهش خيشلا يخأ نبا وهو ءريخ ىلع

 وبأ نيدلا سمش خيشلا يفوت لاوش رهش فصتتم نينثإلا ةليل يفو

 يراصنألا يلاعم نب مامت نب ريصن نيدلا فرش خيشلا نب دمحم هللادبع

 )١( ؟!5/15 :ةنماكلا رردلا )١٠// )9ه ال١ يف هتافو رجح نبا ركذو .



 يلازربلا تايفو
 نسضرفنا

 عماجلاب نينثإلا رهظ هيلع يلصو 2 قشمد عماجب نذؤملا 00 ىقشمدلا

 عماجلاب انذؤم ناكو «سيدارفلا باب رباقمب هدلاو ربق يف نفدو رومعملا
 ةفيظولا ىلع بظاوم وهو فعضو ربكو ةليوط ةدم نم رومعملا

 وهو كلذل امزالم هدلاو ربقل ةرايزلا ريثك ناكو «ةرانملا ىلا دوعصلاو

 «يفنحلا يملسلا مامت نب فسوي نيدلا ءايض لدعلا تخأ نبا

 ركاسع نب باهولادبع جاتلاو يجريشلا نب نيدلا مجن نم ثيدحلا

 عبرأ ةنس يف هدلومو .ءثدحو مهريغو يومحلا رصن نب سابعو

 قشمدب ةئامتسو نيثالثو

 نب فسوي نيدلا ءابب يفوت لاوش رشع ثلاث تبسلا ةليل يفو

 ("”يبحرلاب فورعملا يروباخلا سابع نب ركب يبأ نيدلا لامج يضاقلا
 نم نيثالثلا غلبي ملو هوبأ هدقفو اهب ايضاق ناكو «هدلاو دنع كبلعبب
 .رمعلا

 حلاصلا خيشلا يفوت لاوش نم نيرشعلاو يداحلا دحألا موي يفو

 نب يقشمدلا مث يرصملا نالسر نب ىسيع نب دمحم نيدلا رصان

 موصلا ريثك اكرابم الجر ناكو «ةيفوصلا رباقمب نفدو "”يحيارشلا
 ةاكناخلا ةخيشم يلو مث ةدم نيعاصقلاب ةاكناخلا ةخيشم ىلوتو ةدابعلاو

 .نينامثلا زواجو اهب تامو ةيباهشلا
 دع دع

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 )*( "هم /» :ةنماكلا رردلا )451( .



 يلازربلا تايفو
 ممو سس

 »* ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس - ةدعقلا يذ رهش +

 سيئرلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم رشع يناثلا تبسلا موي يفو

 ليلجلا خيشلا نب دمحم مراكملا وبأ نيدلا جات دنسملا لضافلا ردصلا

 نب دمحم نيدلا نيز نب دمحأ نيدلا لامك خياشملا ةيقب دهازلا دنسملا

 دنع نفدو «بلح ةنيدمب '”يبلحلا يبيصنلا نب هللا ةبه نب رهاقلادبع

 نم نيرشعلاو عساتلا يف هدلومو ةدوهشم ةزانج هل تناكو ماقملا

 ةريمق نبا ىلع رضحأ «بلحب ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ ةنس ناضمر

 بلاط يبأ نم عمسو بتكلاو ءازجألا نم ةلمج ليلخ نب فسوي عمسو

 عم بلحب لاملا تيب ةلاكو يلوو «ةعامجو يمجعلا نب نمحرلادبع

 يف بلقتو جردلا ةباتكو فاقوألا رظن يلوو ةينو رصعلا سيردت

 ديقو ياطنرط نيدلا ماسح ريمألا مايأ يف ةبكن هل ترجو مدخلا

 .بلحب نيفورعملا ءاسؤرلا نم ناكو «ةدم ةرهاقلاب نجسو

 لدعلا لجألا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ فصتتم ءاثالثلا موي يفو

 يبأ نيدلا نيز ردصلا لدعلا خيشلا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع

 يئاطلا ريدغ نب هللادبع نب نامثع نب دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ

 روكذملا مويلا رصع هيلع يلصو ؛2“”ساوقلا نباب فورعملا يقشمدلا
 مامح ةيحان هدلاو ةبرتب نويساق لبج حفسب نفدو قشمد عماجب

 ةلادع تيب نم وهو ةئامتسو نيسمخو عبرأ ةنس يف هدلومو «ساحنلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل 000



 يلازربلا تايفو
 ما

 رايدلابو رسيلا يبأ نباو مئادلادبع نبا نم قشمدب هدلاو هعمسأ «ةنامأو
 نيدلا فرش خويشلا خيشو ظفاحلا راطعلا ديشرلا نم ةيرصملا

 يلع نب سارفو طايخلا مراص نب ليعامسإو يراصنألا زيزعلادبع

 «ةعامجو يقشمدلا نيدلا نيز يضاقلا نب دمحأ نيعملاو ينالقسعلا

 ءهتنبا نم ادالوأ قزرو يكلاملا نيدلا لامج ةاضقلا يضاق رهاصو

 . ةفرع نبا ءزجب ثدحو

 تس دمحم مأ تيفوت ةدعقلا يذ نم نيرشع عساتلا مويلا يفو

 باهش نب ةناوع نب نسحلا نب يلع نب دمحم نيدلا باهش تنب ةاضقلا

 تنفدو دحألا موي تلمحو «قشمد ةطوغ نم انطب رفك ةيرقب ("”يريمنلا
 تناكو ةئامتسو نيسمخ ةئس ابيرقت اهدلومو ءاهلهأل ةبرتب نويساق حفسب

 اهتيبو ةيعدألاو ثيداحألا نم ائيش علاطتو فحصملا يف أرقت ةديج ةأرما

 نب نسح نيدلا فرش ةجوز يهو ةورثلاو ةمشحلاب انطب رفكب روهشم

 هلو يفلسلا طبس يكم نب نمحرلادبع نع ةزاجإلاب تورو ءريمألا
 مالسلادبع نيدلازع هيقفلاو ي رذنملا ميظعلادبع ظفاحلا ةزاجإ

 ينادليلاو ادرم بيطخو لاعنلا بجنألا نب دمحمو نينب نب ينغلادبعو

 ديمحلادبعو دمحم نيوخألاو ساحنلا نب دامعلاو ليلخ نب ميهاربإو

 ىورو «ةعامجو يزوجلا طبسو يعوشخلا نب هللادبعو يداهلادبع ينبا

 .يعوشخلا رهاط يبأ نع اهدج ىورو يتللا نبا نع اهوبأ

 بيقع ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يداحلا نينثإلا ةليل لوأ يفو

 ذ ١557/5 :ةنماكلا رردلا (595) 8/١ : خويشلا مجعم 54؟ /54 :يبهذلل ربعلا لويذ ()



 يلازربلا تايفو
 مروا سس

 نيملسملا يتفم ةاضقلا يضاق ةمالعلا مامإلا خيشلا يفوت برغملا ةالص

 خيشلا نب رمع نب دمحأ نب ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ نيدلا يقت
 ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب دمحم رمع يبأ فلسلا ةيقب ةودقلا مامإلا

 لبج حفسب ةلبانحلا ريدب هلزنمب '”يلبنحلا يسدقملا رصن نب مادقم نبا

 يف هدلومو رمع يبأ خيشلا هدج ةبرتب نينثإلا ةركب نفدو «نويساق
 .نويساق حفسب ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس بجر فصن

 نسح ةبيشلا يضو رظنملا يبب اريبك اهيقفو اليلج اخيش ناكو

 ةوالتلاو ليللا مايق ىلعو تاعامجلا روضح ىلع ابظاوم لكشلا

 عنقملا باتك اصوصخو هقفلاب افراع ناكو «ةدابعو داروأ هل مايصلاو

 هيلع ئرقو يرفظملا عماجلاب ةقلح هل تناكو «ةريثك تارم هأرقأو هأرق
 نم هظفحيو انسح اركذ سردلا ركذي ناكو .هعيمج يفاكلا سردو ةعامج

 قلخلا نسح بناجلا نيل سفنلا يوق ناكو ءاهوحنو تارم ثالث

 . يدعتملا عفنلا ىلعو جئاوحلا ءاضق ىلع اصيرح سانلا ىلا اددوتم

 ةثامتسو نيسمخو تس ةئس ىف يراخبلا تايثالثب ثدحو

 ةسردملاب سردو « ةئامتسو نيتس ةئس ىف حيحصلا عيمجب ثدحاو

 ةنئس يف ءاضقلا يلوو « ةئامتسو نيتسو عست ةئس يف قشمدب ةيرزجلا

 . ةتئامتسو نيعستو سمخ

 نباو ةيشرقلا ةميركو يناذمهلا رفعجو يتللا نبا نم عمس

 نباو هنع رثكأو يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلاو رفظ نباو يزيمجلا

 . 55/4 :بهذلا تارذش (1471/) (0/]4) 714 /” :ةلبانحلا تاقبط لي

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 اننرفم

 هدجو ريقملا نباو يلبرألا رخفلاو يديبزلا نبا ىلع رضحأو ريقملا

 .فلخ نب قحلادبعو رمع نب دمحأ ةزمح ىبأ لامجلا

 مرك نب رمع صفح وبأ نييدادغبلا هخويش نمف ةريثك تازاجإ هلو
 نسحلا وبأو يدرورهسلا دمحم نب رمع صفح وبأ مامإلاو يرونيدلا

 بجنألاو نيكتاب نب ليعامسإو ريمألا نب نسحلاو يعيطقلا نبا
 لامكلا نب هللا ةبهو يئثيبدلا نباو ةيزور نباو يبلعلا ايركزو ينامحلا

 .زورهب نباو راطيبلا تنب نيمسايو رفاسم نب سنويو يبرحلا

 نب ىسيعو ينارحلا دابع نب دمحم نييرصملا هخويش نمو

 اقاب نب دمحأ نب زيزعلادبعو ليفطلا نب ميحرلادبعو زيزعلادبع
 دمحم نب دمحم ركبوبأو يرقملا حابرلا نباو يحطسلا نسحملادبعو

 . متاح نب ىضترمو ينومأملا نبا

 ينيدملا دحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ نييناهبصألا هخويش نمو

 ليعامسإ نب عماجو يدنجخلا دمحم نب تباثو ةنارعش ريهز نب دمحمو

 يبأو يزارلا ليلخ نب دمحمو ناطقلا نب ىلعألادبعو نيول ءزج يوار

 . ءاريمحو ءامسأ هاتخأو هدنم نب ميهاربإ نب دومحمو يقاثولا نب حوتفلا

 نب هللادبع ىسوم وبأو حابصلا نب نسحلا نييقشمدلا هخويش نمو

 نبا دمحمو يرقملا هيوساب نباو ركاسع نب ميحرلادبعو ينغلادبع ظفاحلا
 .رقصلا يبأ نب مركمو ينزاملا دمحأ نب ملسملاو يزاريشلا نباو ناسغ

 نب ىفاعملا لصوملا نمو ء«دادش نب ىضاقلا بلح نم هزاجأو

 .نانسلا ىبأ



 يلازربلا تايفو
 ممر حس

 ٍةْنَآُكك رمع يبأ خيشلا نب نمحرلادبع نيدلا سمش خيشلا مزالو

 ةعامج ىلع هسفنب ثيدحلا أرقو «كلذ ريغو ضئارفلاو هقفلا دخأ هنعو

 هتازاجإو هتاعامس نم ريثكلاب ثدحو رابكلا بتكلا أرقو «خويشلا نم

 خيش ةئام عبس نم رثكأ ةزاجإلابو خيش ةئام وحن عامسلاب ءهخويشو

 مكحلا سلجم نم هغارف دعب ةأجف تام هنإف مويب هتوم لبق ىلا هيلع أرقي

 ريسي ريغت هل ضرع هتيب ىلا هلوصوو رصعلا دعب هعولطو ةيزوجلاب

 .ىلاعت هللا ةمحر ىلا هلجا رضحو

 ءالع يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يداحلا نيثإلا موي يفو

 ناوعج نب ركب يبأ نب سابع نب رمع نيدلا سمش نب يلع نيدلا
 عمس ناكو ريغصلا باب جراخ يجريشلا دجسمب نفدو ,'""”يراصنألا

 ادهاش سلج دق ناكو ائيش وري ملو اباش تام «دزربط نبا باحصأ نم

 .ادالوأ كرتو ةرطايبلاب

 خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا ءاثالثلا ةركب يفو

 نب رمع نيدلا سمش نب يلع نيدلا ءالع فلسلا ةيقب يرقملا حلاصلا

 نم نفدو .... فورعملا ''” يراصنألا ناوعج نب ركب يبأ نب سابع

 ةئامتسو نيثالثو نامث نس ابيرقت هدلومو ريغصلا باب رباقمب هموي
 خيشلا ةسردمب ةدم سانلا أرقأ احلاص الجر ناكو «فيرشلا سدقلاب

 هيلع تناكو ةدم هرمع رخآ يف قشمدب ةيرماسلاب ةمامإلا رشابو رمع يبأ

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل قرح

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0



 يلازربلا تايفو
 ضرع

 عمسو مئادلادبع نبا نع انل ىور «ةفرعمو لضف هدنعو ةنايدو ةلالج
 . ةيحلاصلاب اريثك

 خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا ةركب يفو

 نب دمحم نيدلا سمش نب فسوي دمحم وبأ نيدلا مجن ردصلا ريبكلا
 هدج فورعملا لصألا ©”يرصملا بيبطلا يلاعملا يبأ نب روصنملا يبأ

 ثلاثلا ةعمجلا ةليل هدلومو نويساق حفسب هموي نم نفدو «صلخملاب
 ناكو «دخرص ةعلقب ةئامتسو نيرشعو تس ةنس بجر نم نيرشعلاو
 نم وهو ةنايدو ةنامأو ةفرعمب نيفرصتملا باتكلا دايج نم اديج الجر
 يبأ نبا نع ىور نينس تس هرمع رخآ يف دعقأو «ةسايرو ةباتك تيب
 .يبلحلا نسحملادبع نيدلا نيمأ نععو رسيلا

 تس تيفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا دحألا ةليل يفو
 نب معنملادبع نب ميحرلادبع نيدلا يبحم خيشلا تنب ةمطاف ءارزولا
 ةفارقلاب دغلا نم تنفدو «ةرهاقلاب مورلا ةراحب '"”يريمدلا نب فلخ

 . يسرافلا رخفلا برقب

 برعلا نم ةعامج هعمو انهم نب ناميلس راغأ ةدعقلا يذ رخاوأ يفو

 ائيش اوبهتو ...... نيب اميف نامكرت قاورأ ىلع فلألا قوف راتتلاو

 . اريثك

 ك0 ل

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو

 »* ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس - ةجحلا يذ رهش +

 دنسملا لدعلا فيرشلا يفوت ةجحلا يذ عباس ءاعبرألا ةليل يفو

 يبأ نب يلع نيدلا ءالع فيرشلا نب ىسوم حتفلا وبأ نيدلازع ريبكلا

 نب يلع نب نسحلا نب هللا ةبه نب تاكربلا يبأ نب هللادبع يبأ نب بلاط
 ةلودلا سمش . . . .ةرهاقلاب ''”يوسوملا هيي بلاط يبأ نب نيسحلا

 دنع . . .ريمأ . . . . هيخأ ةبرت راوج ..... باب جراخ دغلا نم نفدو

 نيرشعو نامث ةنس ةجحلا يذ رشع ثلاث ءاثالثلا هدلومو . . . . هيخأ

 اهيقف ادهاش قشمدب لزي ملو «قشمدب ةينيعملا ةسردملاب ةئامتسو

 اهنطوتساو ةرهاقلا ىلا هجوت ةئام عبس ةنس لفجلا ةنس ىلا سرادملاب

 هيبأل هدجو يلبرألا رخفلاو رقصلا يبأ نب مركم نع ىور «تام نأ ىلا

 دمحم بلاط يبأو نالع نب يكمو ةينيعملا سردم يروباسينلا ديشرلا

 نم ملسم حيحص عمسو «ةملسم نب ديشرلاو رباص نب هللادبع نب

 اخيش نيعبرأو ةعبرأ ىلع يراصنألا ءزج عمسو رشع ينثالا خويشلا

 نب نيدلا حتف عرشو «هرمع رخآ يف مركم نع أطوملاب ةرهاقلاب ثدحو
 ةسمخ يف هفصن أرقف ملسم حيحص ىف هيلع كلذ دعب سانلا ديس

 باتكلا لمكي ملو تامو ةسمخ داعيملا نع خيشلا عطقناو «سلاجم

 .ةيبذهملاب عراشلاب ريثك قلخ هعامسل عمتجا دق ناكو

 كلملا ناطلسلا انالومل دلو ةجحلا يذ نماث ءاعبرألا موي يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا 9/6" )451( .



 يلازربلا تايفو
5:5 

 تقلدف عوبسأ دعب قشم د ىلا كلذب ربخلا لصوو ركذ دلو رصانلا

 .داليلا تنليزو رئاشبلا

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا دحألا ةيشع يفو

 ملاعلا مامإلا خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا رصان لدعلا نيمألا

 نب دمحم نب فسوي لضفلا يبأ نيدلادجم فلسلا ةيقب ثدحملا دهازلا

 جراخ ''”يعفاشلا يقشمدلا لصألا يرصملا بتاكلا راتهملا نب هللادبع

 عماجب نينثإلا موي نم رهظلا بيقع هيلع يلصو «قشمدب سيدارفلا باب
 خيشلا ةبرتب هسفنل هدعأ ناك ربق يف نويساق لبج حفسب نفدو ةبيقعلا

 رهش نم نيرشعلاو سماخلا يف هدلومو هتك ةمادق نبا نيدلا قفوم
 حالصلا نبا نم عمس «قشمدب ةئثامتسو نيثالثو عيس ةنس بجر

 يزملا نب نيدلا فرشو نالع نب يكمو يطساولا ةريقش نب اجرملاو

 نبال ثيدحلا مولع ةياورب درفناو «نيتس نم رثكأ مهددع غلب ةعامجو

 يقهيبلا ننس نم ةريبك ةعطقبو نينس ةدم هفلؤم نع حالصلا
 نم هل زاجأو «كلذ ريغو دمحأ مامإلل دهزلابو يخونتلل تالاوطلابو

 يعوشخلا نب ميهاربإو هيومح نب خويشلا خيشو يواخسلا قشمد
 نبا ةاضقلا رخف ةيرصملا رايدلا نمو «ةعامحو فلخ نب قحلادبعو

 نب يلعو جاور نباو يفلسلا طبسو زرطملا محش نب رفاظو بابحلا
 جارسلاو يزيمجلا نباو ينوباصلا نب يلع نيدلا ملعو يسراستلا ديز

 نم مهو يسدقملا دمحم نب هللا ةبهو توقاي نب ىيحي نب دمحم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 م7 حجج

 «ريثكلاب ثدحو ريقملا نب نسحلا وبأ اضيأ هل زاجأو «يفلسلا باحصأ

 تالاوطلاو ثيدحلا مولعو يقهيبلل بادآلاو داقتعالا هيلع تأرق

 .هلامكب هلك دمحأ مامإلل دهزلاب ثدحو ءازجألا نم ةعطقو يخونتلل

 دنع دع دع



 يلازربلا تايفو
 ناحر

 + مارحلا مرحم - ةئامعبسو ةرشع تس ةنس *

 سايلا نب ملاس قفوملا يفوت مرحملا لهتسم ةعمجلا ةليل يف
 بابلا ةربقمب نفدو «قشمد عماجب ةعمجلا موي هيلع يلصو (77بيبطلا
 هوبأ ناكو هتقو يف دايجلا ءابطألا نم ادودعم الضاف ناكو ءريغصلا

 ٠ .ةيباجلا باب لخاد اينارصن اماجح

 ةفيرشلا تالاثملا ةقرفت لمكت مرحملا نم رشع يداحلا ىفو

 رايدلاب "”زابخألا ةكارأ دعب اهيلع قفتا يتلا تاعاطقإلاب '"”ةيناطلسلا

 ضعب ناطلسلا لطبأو خيراتلا اذه يف شيجلا ضرعو ةيرصملا
 '  .ةيلعاشملاو ....... ةلغلا لحاس اهنم ةيرصملا رايدلاب سوكملا

 بيدألا لضافلا خيشلا يفوت مرحملا رشع يناث ءاثالثلا موي يفو

 رايتخب نب رمع نب ليعامسإ نب ركب يبأ نب رمع نب ركب وبأ نيدلا رصان
 ةبرتب ءاعبرألا موي نفدو «نويساق لبج حفسب '*”رالسلا نباب فورعملا

 ' نيتنثا ةنس ناضمر رهش رشع عسات نينثإلا ةليل هدلومو يومرألا خيشلا
 مئادلادبع نبا نع انل ىور ءاضيأ نويساق حفسب ةئامتسو نيسمخو ع

 نيمدقملاو ءارمألا ىلع يمسر دنس ىضتقمب صصخي يذلا رادقملا وه :لاثملا 200(
 ناويد يف مهؤامسأ لجستو اهياحصأل ملست قئاثو كلذب بتكت تناكو .... كيلامملاو
 . ١5٠ :ص :ةرهازلا موجتلا ظافلأ بيرغ حرش :جارخلا

 ' اهميوقت ةداعإو اهتالجس ةعجارمو ةيعارزلا ضرألا سايق ةداعإ ينعي حالطصا :كورلا 0

 . 4١ :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش :اهتالصاحو اهدئاع ةميق ءاصحإو

 :ةنماكلا رردلا ١/58١7 )١737١( .

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 . يلازربلا تايفو
 85+95 حبس

 لئاضفلا يف رظنو ةئسح ةرابع هل الضاف ناكو هرعش نم هنع انبتكو

 ةرمإ تيب نم سفنلا زيزع ةمهلا يلاع ناكو ريثك رعشو ديج نهذو
-. 

 . همشحو

 وبا حلاصلا خيشلا يفوت مرحملا رشع سماخ ةعمجلا موي يفو

 ينوزرألا ناردب نب ملاس نب ناملس دمحم يبأ خيشلا نب دمحأ سابعلا

 مويلا رصع هيلع يلصو «*''عوطملا نباب فورعملا يحلاصلا مث قف : 3

 نويساق حفسب يباشللا نبا ةبرت تحت نفدو .يرفظملا عماجلاب روكذملا

 ٠ ةتامتسو نيثالثو عست ةنسب ةخرؤم ةزاجإ هلو نينامثلا براق دق ناكو

 يبأ نباو يرغشاكلاو ىطيبقلا نبا فيطللادبع دادغب نم اهيف هزاجأ

 نبا هللادبعو نزاخلا نب ركبوبأو يناتسراملا بوقعي نب دمحأو راخفلا

 وبأو دقانلا نب رمعو ريخلا نب ميهاربإو جوعملا نب روصنمو لاخنلا

 ناملس هوبأو مئادلادبع نباو ليعامسإ نب دمحم هيقفلا أدرم بيطخ

 نيتسو سمخ ةنس يف زابخلا نبا هنم عمس «يتللا نبا نع ىور

 .رايخألا ءاحلصلا نم اناكو ةئامتسو

 | هيقفلا حلاصلا خيشلا يفوت مرحملا رشع نماث نينثإلا موي يفو

 مث ركناف رضخ "م خيش عم اهلسرأ هنأو يباجلا نب ركب يبأ

 )١( ةضرألا نم ايلك تفلت امهيلت يتلا ةقرولاو نيتقرو ردق طقس .

 ) )1هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 1-5 | يلازربلا تابفو

 همالك عمسي ملف نايعألا نم ةعامج قافتاب ناك كلذ نأ ىعداو فرتعا

 ةيالو سانلا م0 همالك ىلا تفتلي ملو سبحو اريثك ابرض برضو

 . لبجلا ةمثام سانلا هم ام الالام ناكو عاقبلا

 دج د



 »+ ةئامعبسو ةرشع تس ةنس - رفص رهش +

 لخد زرنرفص نم 656006066060606 606066060606006 موي ىسفو

 ريمألا....0. 0... ىناطلسلا لمحملا ............ قشمد

 .راد حالسلا يواسوملا رمتقط نيدلا فيس 25 5 7 3 ريبكلا

 تنب ةيقر دمحم مأ تيفوت رفص رشع ثلاث ءاعبرألا موي يفو

 ةقدص نب ةمالس نب دحاولادبع نب دمحم نيدلا سمش لدعلا خيشلا

 نيدلا سيفن لدعلا تخأ يهو ءنويساق حفسب تنفدو ”ينارحلا

 . ركاسع نب نيدلادجم نب دمحأ نيدلا ديؤم ةجوزو نيدلازعو ليعامسإ

 دهازلا مامإلا خيشلا ديلقت ئرق رفص رشع سداس دحألا موي يفو

 حلاصلا خبشلا نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمش ةاضقلا يضاق عرولا

 هتكربب هللا عفن يلبنحلا عورزم نب كلام نب ملسم دمحم يبأ هيقفلا

 هتءارق تناكو ءهمدقت نم ةدعاق ىلع مهفاقوأ رظنو ةلبانحلا ءاضق هيلوتب

 ةعامجو بحاصلاو ةاضقلا يضاق روضحب رسنلا ةبق تحت قشمد عماجب

 بئان ىلع مالسلل ةداعسلا راد ىلا عماجلا نم ىشمو «نايعألا نم

 نم ةعامجو بحاصلاو ايشام ةيناطلسلا ةعلخلا سبال وهو داعو ةنطلسلا

 ىلا هجوتو ديلقتلا ةءارق بيقع ةعلخلا عزن مث ءهعم ةاشم نايعألا

 ةداعلا ىلع ةيزوجلا ةسردملاب مويلا اذه دغ يف مكحلا رشابو ةيحلاصلا

 ةافو دعب ةيضاملا ةنسلا نم ةنسلا نم ةجحلا يذ سداس هديلقت خيراتو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 . ىلازربلا تايف
 2 يلازربلا تايفو

 ةريثك مايأ دعبو ءرهش فصنب ىلاعت هنآك نيدلا يقت ةاضقلا يضاق
 فرش خيشلا نب هللادبع نيدلا فرش مامإلا خيشلا مكحلا يف بانتسا
 ينغلادبع ظفاحلا نب هللادبع نيدلا لامج ظفاحلا نب نسحلا نيدلا
 . ىسدقملا

 لامك مامإلا خيشلا لصو رفص نم رشع عباسلا نينثإلا موي يفو
 امك لاملا تيب ةلاكو ايلوتم قشمد ىلا ةرهاقلا نم ىشيرشلا نبا نيدلا

 مالسلل بكرو اهسبلو روكذملا مويلا يف هيلع علخو ءالوأ هيلع ناك
 . ةنطلسلا بئان ىلع

 نب نيدلازع بحاصلا ريبكلا ردصلا ىلع ضبق رفص يفو
 هل قلطأ مث ءمهرد فلأ نيسمخ هنم ذخأو ةيوارذعلاب لقتعاو يسنالقلا

 نم لصفناو نسح هجو ىلع صلخو كلذ عجرتساو هنم ذخأ ناك ام

 دز د



 يلازربلا تايفو
 عراب سبب

 * ةئام عبسو ةرشع تس ةنس - لوألا عيبر رهش *

 حلاصلا نيمألا جاحلا يفوت لوألا عيبر رهش يناث ءاثالثلا موي يفو

 رهظ نفدو ©'”رجاتلا يريدلا ميركلادبع جاحلا نب لضف نيدلا فرش

 قدصلاو ةنايدلا لهأ نم اديج الجر ناكو ءريغصلا باب رباقمب ءاثالثلا

 .هدالوأ عمساو ثيدحلا عمسو

 لجألا خيشلا يفوت لوألا عيبر رشع يناث ةعمجلا موي رحس يفو
 لامج لدعلا هيقفلا خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا ردب لدعلا نيمألا

 يدنهلا نباب فورعملا هللادبع نب دومحم نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا

 مث قشمد عماجب ةعمجلا بيقع هيلع يلصو :''”يعفاشلا يقشمدلا

 يف هدلومو «نويساق حفسب نفدو ةبيقعلا عماجب ىرخأ ةرم هيلع يلص

 ناكو «قشمد رهاظب ةئامتسو نيتسو عبرأ ةنس بجر نم ريخألا رشعلا

 ةيناويدلا ةباتكلاب ةربخ هلو ةاضقلا ىلع دهشيو تاعاسلا تحت ادهاش

 «تاهجلا نم اهريغو ماتيألا ناويد ةلامع يف مدخو باسحلاب ةفرعمو

 نبا ءزج انل ىور «ةيطاسيمشلا هاقناخلا فاقوأ ايلوتم ناك يفوت املو

 .امهريغو رسيلا يبأ نبا نم عمسو مئادلادبع نبا نع ةفرع

 2 د نب دمحم نب فسوي وي جاجحلا

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 ازربلا تايف
 1 يئازربلا تايفد

 ناديملاب هيلع يلص «ةيردنكسإلا رغثب يرقملا نب نيدلا مجن خيشلا

 رمأي احلاص الجر ناكو ءريثك عمج هرضحو رحبلا باب جراخ

 فرش خيشلا نم ملسم حيحص عمس «حلاصملا يف ملكتيو فورعملاب
 فيطللادبع بيجنلا نم اضيأ عمسو ائيش وري ملو يوسوملا نيدلا
 . ينارحلا

 يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا ةركب يفو
 نب دمحأ نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون حلاصلا خيشلا

 يشيبارشلا عبرب ةرهاقلاب ''”يفوصلا يناسارخلا نايخش نب روصنم
 ءازجأ ةدع عمس ءرصنلا باب ةربقمب هموي نم نفدو رمقألا عماج راوج
 ايندلا يبأ نبال ركشلاو تايلماحملا عباس اهنم يفلسلا طبس نم

 مامإو هاقناخلاب ايفوص ناكو تايفقثلا نم رشاعلاو عساتلاو هل لكوتلاو
 . ةرهاقلاب شادرمك دجسم

 دع دع د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ندا ا[

 »* ةثام عبسو ةريشع تس ةنس - رخآلا عيبر رهش +

 بيطخلا خيشلا يفوت رخآلا عيبر رشع ثلا دحألا ةليل يفو

 دواد نب ميحرلادبع نيدلا ىقت بيطخلا نب دمحم نيدلا سمش لدعلا

 صخش هبرض ناكو ءابب قشمد ةطوغ نم ةزملا ةيرق بيطخ 2”يجبنملا

 دعب براضلا نم صتقاو ...... امايأ ضرمتف هسأر ىف ةزملا قوسب

 نم ةزملاب ابيطخ روكذملا بيطخلا ناكو «ةزملاب قنشو بيطخلا توم

 ةلوطملا بطخلا نم اريثك ظفحيو غيلب توص هتوصو ةليوط ةدم

 ىلوو نيتسلا رشع ىف تام «تاعاسلا تحت دهشيو انسح ءادأ اهيدؤيو

 يجبنملا نمحرلادبع نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا ةباطخلا ىف هضوع

 .يرقملا هيقفلا

 نب لضف ريمألا ةرهاقلا نم قشمد ىلا مدق رخآلا عيبر رهش يفو

 هل ىرجأو انهم هيخأ نع اضوع نوكي نأ موسرم هعمو انهم وخأ ىسيع

 امايأ قشمدب ماقأو رخآلا عيبر سداس هديلقت خيراتو ةديج تاعاطقإ

 نب ىسوم هيخأ نبال ناطلسلا قلطأو امركم هعاطقإو هدالب ىلا هجوتو

 راتتلا دالب ىلا انهم لوخد ببسب كلذ ناكو هدلاو ديب ناك ام ضعب انهم

 .ادئبرخ مهكلمب هعامتجاو

 لضافلا هيقفلا يفوت رخآلا عيبر رشع سداس ءاعبرألا ةليل يفو

 )١( :ةنماكلا رردلا ١889/5 ) )005يف هتافو رجح نبأ ركذو ٠١الاه .



 يلازربلا تايفو
 مسلس 6١

 دمحم نيدلا ماظن ريبكلا رمعملا يرقملا خيشلا نب دمحم نيدلا سمش
 دغلا نم نفدو قشمدب ناتسراملاب ©7”يعفاشلا يزيربتلا ميركلادبع نب
 ءاهقف دحأ اففعتم اعنقتم الغتشم اديج الجر ناكو .نويساق حفسب
 .اهب نيميقملا ةيناربلا ةيماشلا ةسردملا

 ةبرتلا دنع ريغصلا باب رباقمب دغلا نم نفدو ةملسم نبا قيتع ''”يقرافلا
 ةدم نم ةيناوجلا ةيماشلا ةسردملاب اميق ناكو « هيكلك لالس ةفورعملا

 . سرادملا يف ءاهقف ادالوأ كرتو ءاهقفلا ىلع قح هلو «ةليوط

 هيقفلا خيشلا يفوت رخآلا عيبر نم نيرشع يفوملا دحألا موي يفو
 «ةرهاقلاب "”ىلبنحلا ىسدقملا يواجحلا يقابلادبع نيدلا بيجن مامإلا
 ةيفرشألا ةسردملا سرد نم جرخو سوردلا رضح ةأجف هتوم ناكو

 هيلع ىلصو «تامو طقسف هتحت نم تجرخف اهبكريل ةباد هيلإ تبرقف

 نفدو ةرهاقلا رهاظ ةسيفن ةديسلا راوج ةروكذملا ةسردملا دنع رهظلا

 امامإ ناكو ةلبانحلا نايعأ نم احلاص اهيقف ناكو «ىرغصلا ةفارقلاب

 هدلومو « ىنارحلا فيطللادبع بيجنلا نع ىور ةيحلاصلا ةسردملاب

 .ةئامتسو نيتسو تس وأ سمخ ةنس يف ابيرقت

 ىلوملا لصو رخآلا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا نينثإلا موي يفو
 دومحم رفظملا كلملا نب ىلع لضفألا نب ليعامسإ نيدلا دامع كلملا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 ه؟

 .هراصنأ هللا زعأ ناطلسلا ةمدخ ىلا اهجوتم قشمد ىلا ةامح بحاص

 دمحم مأ تيفوت رخآلا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا نينثإلا موي يفو

 ظافح نب يلع نب يقابلادبع نب يلع نب يقابلادبع تنب بنيز

 حفس ىلا تلمحو «قشمد ةطوغ نم انطب رفك ةيرقب ةأجف "”يحلاصلا

 «نيدلا قفوم خيشلا ةبرتب ءاثالثلا ةليل برغملا دعب تنفدو نويساق لبج

 ةجوز ىهو دالوألا نم ةعامجب تبيصأ ةريخ ةحلاص ةأرما تناكو

 «هدالوأ مأ يسدقملا دمحم نب هللادبع نيدلا سمش مامولا خيشلا

 طبس نع ةزاجإلابو ينارحلا قيدص نب زعلا يبأ نم عامسلاب انل تورو

 . ىفلسلا

 يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو عساتلا ءاثالثلا موي يفو

 نب هللادبع نب مشاه نب حلاص نب نمحرلادبع نيدلادامع خيشلا

 نبا نع ارثكم ناكو «لبجلاب هلهأ دنع نفدو بلحب 2"”يبلحلا يمجعلا

 نم ةرشعلا ثدحو ميعن يبأل ملسم ىلع جرختسملا عمس ليلخ

 ةبلطلا هنم عمسو ثدحو كلذ ريغو يرباجلا ءزجو دادحلا باحصأ

 . بلحي ةئامتسو نيثالثو نينثا ةنس هدلومو نولاحرلاو

 قشمد راداودلا نالسر نيدلا ءابب ريمألا مدق رخآلا عيبر رهش يفو

 فرفإ 0 8
 ني د ل ل ل 0 0 0 0 0 0 ا ا 7 7 < داع مث بلح ىلا هجونو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . ةقرو ردق طقس (؟)



 م يلازربلا تايفو

 ()[+ ةئام عبسو ةرشع تس ةنس - ىلوألا ىدامج رهش +]

 نب دمحم هل بسنلا اذه ركذي ناكو هتافو نيح ىلا ةم ملل

 يلع نب دمحم نب ميركلادبع نب ميحرلادبع نب هللادبع نب نمحرلادبع

 .قداصلا رفعج نب ىسوم مامإلا نب ىيحي نب نيسحلا نب نسحلا نب
 .ةنس نوتسو ثالث هلو تامو

 قفز 5 ٠ 2 ُة
 يرسم رشع نماث وهو ىلوألا ىداح يرشع يداحلا يفو

 ةيلاخلا ةنسلا يف هرسك لبق كلذو ةداعلا افو امدعب كرابملا لينلا اورسك

 باتك درو اذك . . . .اضيأ ةيلاخلا ةنسلا ىف ناكو ءاموي رشع دحأب

 .رادنمهملا نب نيدلا مجن ريمألا

 يضاق رشاب ىلوألا ىدانج نم نيرشعلاو سداسلا نينثإلا موي يفو

 خويشلا ةخيشم ىلاعت هللا هديأ يعفاشلا يرصص نب نيدلا مجن ةاضقلا

 يرغشاكلا نع اضوع ةيطاسيمشلا هاقناخلاب ةيفوصلا دنع رضحو قشمدب

 هديلقت ئرقو «ةنطلسلا بئان نم هتيلوت مهلاؤسو ةيفوصلا رايتخال كلذو

 .نايعألا نم ةعامج روضحب روكذملا خيراتلا يف كلذب

 خبشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا موي يفو

 دمحم يبأ نيدلا باهش خيشلا نب ىسيع دماحملا وبأ نيدلا مجن ريبكلا

 يمورلا يناتسلبألا هللادبع نب حلاص نيدلا حالص خيشلا نب نمرأ هاش

 . ةيطبقلا روهشلا نم يرسم قلد

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 6ع

 ادوصقم اريبك اخيش ناكو «نويساق حفسب نفدو '"يفويسلاب فورعملا
 .ةلودلا دنع ةمرحو دالوأ هلو ةجيقلا ةيرق ناطلسلا هل قلطأو ةرايزلاب

 خيشلا يفوت ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرألا ةليل يفو
 لدعلا خيشلا نب رداقلادبع دمحم وبأ نيدلا سمش ريبكلا ردصلا لدعلا

 هيلع يلصو «'“"”يريطخلا نب ةقدص نب رفظملا نب فسوي نيدلا لامج
 يناثلا يف هدلومو نويساق لبج حفسب نفدو قشمد عماجب ءاعبرألا رهظ

 نع انل ىور «قشمدب ةتامتسو نيثالثو سمخ ةنس رفص نم نيرشعلاو

 وحن مهنم ةزاجإلابو ةيرصملا رايدلا خويش نعو اعامس جاور نبا

 لمجلا نباو يوارفصلا نبا لثم يفلسلا باحصأ نم الجر نيرشع

 نب روصنمو يودهملا ناسحو رائيد نب نسحو ليفطلا نباو يرماغلا

 ناويدلا باتك دحأ اليلج اخيش ناكو سراف نب دعسأو عامدلا

 رظن رشاب «ةهازنلاو ةنايصلاو ةماتلا ةربخلاو ةرفاولا ةنامألاب نيروهشملا

 ةيمكحلا تاهجلا نم كلذ ريغو ناتسراملا رظنو عماجلا رظنو ةنازخلا

 .ىلاعت ُةْلَُ ةيناطلسلا

 د د

 )١( :بهذلا تارذش (741/4) 797/7 :ةنماكلا رردلا 57" /4 :يبهذلل ربعلا لويذ 8/7١ .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 مهمه

 + ةئامعبسو رشع تس ةنس - ةرخآلا ىدامج رهش *

 نيدلا ءاهب ردصلا رشاب ةرخآلا ىدامج ثلاث نينثإلا موي يفو

 يرونلا ناتسراملا رظن يفنحلا نب ىيحي نيدلا لامح خيشلا نب ب ميهاربإ

 . ىلاعت ِهْفَك يريطخلا نبا نع اضوع
 ("”يمورلا يلع خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج عبار ءاثالثلا موي يفو

 نفديل لدجملا ىلا لمحو ناتسراملاب قشمدب تام '"”لدجملاب ميقملا

 ناطلسلا هل قلطأو ةلودلاب قلعت هل ناكو ءهلهأ دنع هتيواز يف اهب

 .تامو ةريسي ةدم يقبف لدجملا

 هيقفلا حلاصلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج عبار ءاثالثلا موي يفو

 يبلعثلا دمحأ نب ورمع نب دمحأ نب دومحم ءانثلا وبأ نيدلا فرش

 هدلومو ريغصلا بابلا ةربقمب هموي نم نفدو قشمدب '"”يلبنحلا يعرزلا
 اكرابم الجر ناكو «عرزب ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس ناضمر رهش يف

 ةنس ةرشع يتنثا ةدم عرزب لاملا تيب ةلاكو يلوو ريخلاو ةوالتلا ريثك

 هرمع رخآ يف هرصب فعضو لحرملا نب نيدلا نيز خيشلا نع ةباين

 نم اضيأ عمسو مئادلادبع نبا نع انل ىور «تام نأ ىلا قشمدب ماقأو

 .هريغ

 )”عم١٠١( .

 . (1436) ؟؟9 :ةلبانحلا ءاملع 7١/4" )88٠( :ةنماكلا رردلا (؟)

 ش ش . هتمجرت ىلع رثعأ مل (7)



 يلازربلا تايفو
 ورح حل

 هللادبع نبا يفوت ةرخآلا ىدامج رشع يداح ءاثالثلا موي يفو

 اهب ""انوزرأ ةيرق بيطخ 2”"”يكرتلا نباب فورعملا يدخرصلا يزغلا

 وحنلاب ةفرعم هدنعو اهيقف ناكو «نيتسلا رشع يف وهو كانه نفدو

 يف هل زاجأو ةخيشملا يراخبلا نبا نم عمس ناكو ةليوط ةدم ضرم
 نبا ةدافإب ةرهاقلاو قشمد خويش نم ةعامج اهدعبو نيتسو ثالث ةنس

 مئادلادبع نباو موتكم نب فسويو يجردلا نب ليعامسإ مهنم زابخلا

 يداهلادبعو ةماش وبأو قالع نباو نوزع نباو فيطللادبع بيجنلاو

 . ءيشب ثدحي ملو يسيقلا

 يرقملا هيقفلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج فصتتنم تبسلا موي يفو

 نب هاشبرع نب دمحم نيدلا رصان ثدحملا خيشلا نب حلاص تاكربلا وبأ

 قشمد ةطوغ نم برينلاب "”يقشمدلا مث يناذمهلا رصن يبأ نب ركب يبأ

 نم نيرشعلا يف هدلومو يواقشلا نبا ةبرتب كانه تبسلا ىحض نفدو
 نب ميهاربإ ىلع هوبأ هرضحأ «قشمدب ةئامتسو نيسمخ ةنس لاوش

 دلاخ نيزلا نم عمسو نيسمخو عبس ةنس يف ناهربلا نب يضرلاو ليلخ

 رابالا تيب بيطخ نب فسوي ءايضلاو رسيلا يبأ نب ميركلادبع نباو

 هزاجأو «ةعامجو يلبنحلا نب رفظمو دحوألا نب يلعو ينامركلا رمعو
 ةريسلا روكشم اديج الجر ناكو «يركبلا ردصلا مهنم ةعامج هدلوم ةنس
 هنم انعمس ثدحو ةمغنلا بيطو ةوالتلا ةدوجو توصلا نسحب افرعم

 . (1597) 1١8١/١ :قشمد ىرق نم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :انوزرأ ١(

 . (1915) 7١ /؟ :ةنماكلا رردلا (؟85) 05/١" :يبهذلا خويش مجعم (1)

 . (5"ة) ه١ :ةلباتحلا ءاملع (*)



 يلازربلا تايفو
 هع

 .تارفلا نبا ءزجو ةفرع نبا ءزج

 خيشلا تنب ةيقر هللادبع مأ تيفوت ةرخآلا ىدامج فصتنم يفو

 يوارقشلا ىبحي نب ميهاربإ نب ىسوم نيدلا مجن ثدحملا مامإلا
 دنع نويساق لبج حفسب تنفدو قشمد رهاظ ةبيقعلاب ''”يلبنحلا

 اهرمع نأ تركذ ةئامتسو نيسمخو عبس ةنس ابيرقت اهدلومو ءاهدلاو

 ةأرما تناكو «فصنو ةنس ةئامتسو نيسمخو نامث ةنس رانتلا ةنس يف

 كلذ ريغو مئادلادبع نبا ىلع ةفرع نبا ءزج تعمس ءاهل دلوي مل ةديج

 .ىلاعت هللا اهمحر اهنم انعمس تثدحو

 ريبكلا ريمألا يفوت ةرخآلا ىدامج رشع عسات ءاعبرألا ةليل يفو
 سلبارطب ةنطلسلا بئان '”يرصانلا يكلملا ياتسك نيدلا فيس

 نم ناكو ءاموي نيرشع ةدم ضرم نأ دعب اهب هنفدو هتوم ناكو اهلامعأو

 .ريخو ةنايد هيفو ءارمألا رابكو ةلودلا نايعأ

 ردب يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا ةعمجلا موي يفو
 نيدلا لامج خيشلا نب رمع نب يلع نيدلاردب انخيش نب نسحلا نيدلا

 يسدقملا ةمادق نب دمحم رمع يبأ خيشلا نب رمع نب دمحأ ةزمح يبأ

 ابيدأ اديج الجر ناكو ءهدج ةيرتب نفدو نويساق حفسب "”يلبنحلا
 ناكو «مهريغو دزربط نبا باحصأ نم اريثك عمسو ةريسلا روكشم

 .دالوأ اهنم هلو هتنبا جوز ناكو نيدلا يقت ةاضقلا يضاق همع دنع ابيقن

 )١( :ةنماكلا رردلا 128/4 :ييهذلل ربعلا لويذ 785/87 )591( .
 ) )0.هتمجرت ىلع رثعأ مل

 )*( .هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 نإ حجحصطصح

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا ءاثالثلا موي يفو

 ءاعبرألا موي نفدو ''”ينارحلا لاحكلا نب ميهاربإ نيدلا ناهرب يرقملا

 ىلع ةعبسلا أرق ءادألا نسح ادوجم ائرقم ناكو «ريغصلا باب رباقمب

 ثيدحلا انعم عمسو «ةعامج أرقأو يواخسلا نع اقوبد نبا نيدلا يضر

 .اننارقأ نم ناكو مهريغو دزربط ٍباحصأ خويشلا ىلع

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا سيمخلا ةليل يفو

 نب فسوي نساحملا وبأ نيدلا ءاهب ريبكلا ردصلا لضافلا ملاعلا مامإلا

 نب ميحرلادبع نب دمحم نب زيزعلادبع نب دمحأ نيدلا لامك ردصلا

 يبلحلا يمجعلا نب رهاط نب نمحرلادبع نب نسحلا نب نمحرلادبع
 سيمخلا رهظ هيلع يلصو (””ميدعلا نبا نيدلا لامك بحاصلا طبس

 رهاظ ميدعلا نبا قسوج ةلابق هتدلاوو هلاخ ةبرتب نفدو قشمد عماجب

 ةفرع نبا ءزج انل ىور «ةئامتسو نيسمخو سمخ ةنس هدلومو قسشمد

 لغتشاو هقفلا أرقو اريثك عمسو ينارحلا فيطللادبع بيجنلا نع
 ءاشنإلا ةباتك يلوو قشمدو ةامحب سردو «بوسنملا بتكو لصحو

 ىلع ابظاوم اكرابم انيد احلاص ناكو «ةباين ةامحب اضيأ مكحو قشمدب
 .سانلا ىلا ايبحم ةريسلا روكشم ريخلا لعف

 انيلع مدق ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عساتلا تبسلا موي يفو
 ىلا سانلا هجوتو ةامح بيطخ لزيغملا نبا نيدلا نيعم بيطخلا قشمد

 ثدحو «نيدلا مجن ةاضقلا يضاق دنع ةيلداعلا ةسردملاب لزنو هتيؤر

 )١( /؟ :يبهذلل خويشلا مجعم 4١ )410( :ةنماكلا رردلا 445/4 )177( .
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 نكمل يلازربلا تايفو

 .هدلب ىلا داع مث ناضمر رهش ءاهتنا ىلا ماقأو قشمدب

 نيدلادامع كلملا لصو ةرخآلا ىدامجج خلس دحألا موي يفو

 هدلب ىلا عجرو قشمد ىلا ةيرصملا رايدلا نم ةامح بحاص ليعامسإ

 .امركم هتداع ىلع

 هت دي



 يلازربلا تايفو
 بلا اسبح

 * ةئثام عبيسو رشع ةتس ةنس - درفلا بجر رهش *

 ريبكلا ردصلا لجألا يضاقلا يفوت بجر لهتسم نينثإلا ةليل يفو
 نيدلا لامج ريبكلا ردصلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلازع بحاصلا لدعلا

 رهاظ نويساق لبج حفسب دغلا نم نفدو ''”يرصملا ..... نب دمحأ

 عست ةنس ناضمر نم نيرشعلاو يداحلا ءاثالثلا ةليل هدلومو قشمد

 يف مدقتو رابكلا راظنألا يلو اريبك الجر ناكو ءرصمب ةئامتسو نيثالثو

 قشمد رظنو ةيرصملا رايدلاب نيواودلا رظن هتايالو ةلمج نمو «لودلا

 اهب ةبسحلاو قشمدب فاقوألا رظنو سلبارط رظنو ةيردنكسإ رظنو

 لهأل ةبحمو ةنايد هيف ناكو «قشمدب فاقوألا رظن يلوتم وهو تامو

 .ةبحص نسحو مركو ريخلا

 قريزألا نب ركبوبأ جاحلا يفوت بجر نم عساتلا دحألا ةليل يفو

 الجر ناكو عمج هرضحو ةيحلاصلاب نفدو رافسلا رجاتلا ("”يسلابلا

 .اديج

 يضاقلا نب دمحم نيدلازع يفوت بجر نم عساتلا دحألا ةليل يفو

 . فرفز ِ .
 نم نفدو « يمجعلا نب زيزعلادبع نب دمحأ نب فسوي نيدلا ءاهم

 ظفحو لغتشا اباش ناكو «مايأ ةرشع ةافولا يف امهنيب هدلاو دنع دغلا

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . قباسلا رهشلا يف هدلاو ةمجرت تمدقت (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 ساو سا ييازربلا تاو ازربلا تايف

 ريبكلا ريمألا قشمد نم هجوت بجر نم عساتلا دحألا موي يفو
 ةباين ايلوتم صمح ىلا يرصانلا يكلملا ياطقرأ جاحلا نيدلا فيس

 «ياتسك نيدلا فيس ريمألا نع اضوع اهلامعأو سلبارطب ةنطلسلا

 ريمألا نع اضوع يرصانلا ياطقط نيدلا فيس ريمألا كركلا ةباين يلوو

 .اغبلي نيدلا فيس

 . .ءارفلا لامكلا يفوت بجر عسات ءاثالثلا ةليل ىفو

 .ةورثو ادالوأ كرتو الجر ناكو ةيحلاصلاب نفدو 217 يربعجلا

 نيدلا مجن يضاقلا سردلا ركذ بجر رشاع ءاعبرألا موي يفو
 نيدلا ءاهب نع اضوع ةيبيجنلا ةسردملاب قشمدب مكحلا بئان يقشمدلا

 .ىلاعت كلك ىمجعلا نب

 يلع نيدلا ءالع هيقفلا يفوت بجر رشع يداح سيمخلا ةليل يفو

 ةسردملاب نكاسلا '"”يعفاشلا يرازفلا ينانجلا دواد نب هللادبع نب

 الجر ناكو نويساق حفسب دغلا نم نفدو اهب هتافو تناكو «ةينيمألا

 برافو مظن هلو نسح هطخو لاغتشاو تاظوفحم هلو اهيقف اديج

 . نيعبسلا

 هيلي يذلا ةعمجلا موي جاجحلا ىلا رضحأو جحلاب سانلا اوملعيل

 .بكرلا رفس تقو ىلا كلذ رمتساو

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )غ0(

 . (7886) "0 /؟ :ةنماكلا رردلا (57/) ؟ه1//١ :يبهذلا خويش مجعم )١(



 يلازربلا تايفو
 منول دج

 هيقفلا خيشلا يفوت بجر نم رشع يداحلا سيمخلا موي يفو

 خيشلا نب ميحرلادبع دمحم وبأ نيدلا نيز يضرلا لدعلا لضافلا ثدحملا

 نب جرفلا يبأ نب دمحم نب سيردإ دمحم يبأ نيدلا يقت ظفاحلا مامإلا

 000 00( كسلا 0
 نيزيت دلبب ةعمجلا موي هيلع يلصو «' '”يومحلا يخونتلا زيزم نب سيردإ
 ناكو اضيأ ةرعملا ءاضق كلذ لبق ىلوو كانه ايضاق ناكو «بلح لمع نم

 نب ليعامسإ نم ةرهاقلاب اضيأ عمسو يراصنألا نيدلا فرش خويشلا
 . ةعامجو رسيلا يبأ نبا نم قشمدب عمسو ناوزع

 رمقلا فسخ بجر رشع ثلاث تبسلا ةليل ىفو
 رخاوأ يف هعيمج

 عرفو بطخو فوسكلا ةالص قشمد عماجب بيطخلا بئان ىلصو ليللا

 . سمشلا عولط ىلا فوسخلا رمتساو ناذألا لبق كلذ نم

 ملاعلا مامإلا خيشلا يفوت بجر رشع عباس ءاعبرألا ةليل يفو
 وبأ نيدلا ءالع ئشنملا بيدألا ثدحملا يوحنلا يرقملا لضافلا

 يدنكلا هللا ةبه نب ديز نب رمع نب ميهاربإ نب رفظملا نب يلع نسحلا

 ةزملاب نفدو «فجسملا ةبق دنع هناتسبب '"”يقشمدلا مث يناردنكسالا

 الجر ناكو «ليلقب اهلبق وأ ابيرقت ةامتسوأ نيعبرأ ةئس يف ءداومو

 عمسو يواوزلا نيدلا نيز خيشلا ىلعو يسد مساقلا نيدلا ملع

 ١7١/7 :ةنماكلا رردلا 177/4 :ةرهازلا موجنلا (011) 08/7 :يبهذلا خويش مجعم )١(

 . ١/8/ :بهذلا تارذش (194)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 ضني

 مهنم خيش ىيتث ىتئام ىلع هعامس رهظو «لصحو هسفنب بلطو ثيدحلا

 ناهربلا نباو ةزاجإلاب يفلسلا نع يزارلا ةفارقلا بيطخ نب نامثع
 يرزجلا زع نباو ريهملا نباو يركبلا ردصلاو يجردلا نب ليعامسإو
 دمحم دامعلاو فيطللادبع بيجنلاو يراصنألا زيزعلادبع نيدلا فرشو
 نيزلاو ينامركلا رمعو يلقصلا ناميلس نب دمحمو ينيوزقلا دماح نبت

 نباو ليلخ نب ميهاربإ ةعبس يفقثلا باحصأ نم مهنمو ءدلاخ

 يباطرفكلاو يداهلادبع نب دامعلاو يعوشخلا نب , هللادبعو مئادلادبع

 نم مهنمو «يرورسلا نب بلاط وبأو فارشألا بيقن نيدلا ءامبو
 نم ةريثك ةعامج مهنمو الجر نيثالث نم رثكأ يعوشخلا باحصأ
 ةغللا نم افرط لصحو «مهريغو يدنكلاو دزربط نباو لبنح باحصأ

 بتكو ناسحلا ةركتبملا يناعملا هيف ديج رعش هل ناكو بدألاو وحنلاو

 هبو قشمد رظان ةعادو نبا دنع ابتاك ناكو «هنقتأو بوسنملا طخلا

 ىلا داع مث ةدم ةريبلاب ارظان ماقأو ةيناطلسلا مدخلا يف لقنت مث فرع

 راد ةخيشم يلوو «ءاشنإلا ةباتكب رومعملا عماجلا ناويد رشابو قشم

 تارم يراخبلا حيحص أرقو «تام نأ ىلا نينس :س رشع ةيسيفنلا ثيدحلا

 ءعمستلاو عامسلا بحي ناكو هخويش نم ةعامج نع ىورو عمسأو

 هفقوو ادلجم نيسمخ نم رثكأ وهو ةيدنكلا ةركذتلا هامس اباتك عمجو
 .ةبختنم راعشأو ةيبدأ دئاوف هرثكأو ةيطاسيمشلا هاقناخلاب

 نب دمحأ خيشلا يفوت بجر رشع عباس ءاعبرألا ةليل يفو
 هدج 2”يقولسلا يكرتلا نابلب نيدلا ماسح ريمألا نب نسح نيدلاردب

 )١( /؟ :ةنماكلا رردلا 7٠١7 )١939( ةنس ىف هتافو رجح نبا ركذ ٠١لاه .



 يلازربلا تايفو
 موو سس

 ىدحإ ةنس هدلومو .هلهأو هتدلاو دنع ءاعبرألا موي رهظلا لعب كانه

 وخأ وهو نارقلا ظفحي اديج الجر ناكو «ةيحلاصلاب ةئامتسو نيعبسو

 عمس ناكو دزربط نبا باحصأ نع ثدحو «دالوألا لاخو ىتجوز

 .ةيحلاصلاب اريثك

 هيقفلا بيطخلا يفوت بجر نم نيرشعلاو يناثلا نينثإلا ةركب يفو

 بيطخلا ملاعلا مامإلا خيشلا نب حلاص ءاقبلا وبأ نيدلا يقت لدعلا

 2١7 ىفنحلا نوئحس نب حتفلا ىبأ نب دمحأ نب باهولادبع نيدلادجم

 عماجب نينثإلا رهظ هيلع يلصو برينلا عماج راوج هلزنمب هتافو تناكو

 موي هدلومو «ةساردلا دنع ... .رسج قوف هدلاو دنع نفدو برينلا

 مظنو «برينلا عماجب ةئامتسو نيسمخو عبس ةنس رفص رشاع ءاعبرألا

 : نيتيبلا نيذه هتدالو دنع همسا هوبأ

 هداشرإب الهتسم هتيمسف حلاص 6<مساب ةطبغ هيف تنميت

 هدابع نم احلاص ادبع هييحيف هلضفب 20نمي نأ انيف هللا ىسع

 يركسعلا نع... .رسيلا يبأ نب مئادلادبع نبا نم عمسو

 ميهاربإ نيدلادجم هدلو هناكم ىلوو «ةعلقلا ةلابق دوهشلا عم سلج

 .هدجو هدلاو ةداع ىلع برينلا ةباطخ ىف رمتساو

 نيدلا مجن لضافلا ملاعلا مامإلا خيشلا يفوت بجر رهش يفو

 /؟ :ةلبانحلا تاقبط ليذ ١65 )١186٠( /” :ةنماكلا رردلا / :يبهذلل ربعلا لويذ )١(



 مو يلازربلا تايفو

 ("”يلبنحلا يدادغبلا يفوطلا ديعس نب ميركلادبع نب يوقلادبع نب ناميلس
 ةرهاقلا ىلا هجوت مث قارعلا نم قشمد انيلع مدق ناكو « ُكْمعِلَم ليلخلا دلبب

 مهتأو الضاف الجر ناكو ءرواجو جحو زاجحلا ىلا هجوت مث ةدم اهب ماقأو
 :هرهشأو يثراحلا نبا نيدلا سمش يضاقلا هرزعو ضفرلاب ةرهاقلاب

 .سانلا وجه نمو كلذ نم هتوم لبق بات هنأ ينغلبو

 داع داع د

 . 9/١/8 :بهذلا تارذش (475) "55

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 حا حج

 * ةئام عبسو رشع ةتس ةنس - نابعش رهش *

 ليصألا ريبكلا يضاقلا يفوت نابعش نم عساتلا سيمخلا موي يفو

 نب رمع مساقلا يبأ نيدلادامع نب نمحرلادبع بلاط وبأ نيدلا بطق

 يلصو .بلحب ؟”يمجعلا نب نسحلا نب نمحرلادبع نب ميحرلادبع

 ءاضق يلو ناكو «لبجلاب هلهأ ةربقمب نفدو ةعمجلا دعب دغلا نم هيلع

 سماخ يف هدلومو نمؤملادبع نيدلازع خيشلا دلاو وهو ؟"”نيمرس

 . ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس نابعش

 ريهظ ريبكلا ريمألا يشاوطلا يفوت نابعش رشاع سيمخلا ةليل يفو

 تناكو «قشمد ةعلقب "”رادنزخلا يسيبلبلاب فورعملا راتخم نيدلا

 يتلا هتبرتب ةيباجلا باب جراخ سيمخلا ىحض نفدو ةعلقلاب هتافو

 ناكو ءاراهنو اليل ةبونلاب نيئرقم اهيف ررقو افاقوأ اهيلع فقوو اهرمع

 نارقلا ظفحو راقوو نوكسو ةنسح قالخأو ريخ هيف لكشلا نسح

 مهيلع فقوو ةعلقلا ةلابق نايبصلل ابتكم أشنأو ء.نسح توصي ةوالتو
 نم دادزا ام ملعتسيو رهشلا رخآ يف ةيكماجلا مهيلع قرفي ناكو افقو

 ةيرادنزخلا يلو ناكو «مهتوالتو مهظفحب رسيو مهحنميو ظوفحملا

 رخاف يشاوطلا ناكم ةيناطلسلا كيلامملا ىلع يلوو ةيرصملا رايدلاب

 747/7 :بلح لامعأ نم ةروهشم ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نيمرس )١(

 . (8و#)
 )١( :يبهذلل ربعلا لويذ ١18/4 :ةنماكلا رردلا 44/4" )/4731( .

 )*( نم ريبك ريمأ اهسأري نأش تاذ يكولمملا شيجلا يف ةيركسعلا ىقيسوملا يه :هاناخلبط



 5 يلازربلا تايفو

 . "0هاناخلبطب زبخ هل ناكو

 ريبكلا ريمألا يفوت نابعش نم رشع سداسلا ءاعبرألا موي يفو
 رهاظ يلواجلا رادب هتافو تناكو ,؟"”يريزولا نب دمحم نيدلاردب

 ناخ قوف ىصحلا ناديم سأرب رصعلا دعب هموي نم نفدو قشمد
 رايدلا يف ملكتو ةفرعمو ةليضف هدنعو ءارمألا نايعأ نم ناكو «ييحملا
 نع لدعلا رادب بانو «نيسردملاو ةاضقلاو فاقوألا رمأ يف ةيرصملا
 نايعأ نم فلأ مدقمو ةئام ريمأو ةرسيملا بجاح ناكو ةدم ناطلسلا
 لقنو كلذ نع فرص مث «ةميظع ةكرت فلخو هلك ءارمألا رباكأ
 ناك ةيرصملا رايدلاب ناك املو «تام نأ ىلا اهب اريمأ لعجو قشمد ىلا

 هدنع امل كلذ ريغو رئامعلاو ةالولا ىلع فشكلاو تامهملا يف بدني

 . يأرلا ةدوجو ةيافكلاو ةضهنلا نم

 وبأ نيدلاردب خيشلا يفوت نابعش نم رشع نماثلا ةعمجلا ةليل يفو
 حرفم نب ردب نب دعس نب فسوي نب دمحم نب هللادبع نب دعس ميهاربإ

 ةبيقعلا عماجب ةعمجلا بيقع هيلع يلصو «قشمد رهاظب (9 يسلبانلا
 ةئامتسو نيعبرأو سمخ ةنس يف هدلومو نويساق لبج حفسب نفدو

 نبا ءزج انل ىورو بتكلا ىلع يداني اريقف الجر ناكو «قشمد رهاظب

 لالج يضاقلا وخأ وهو يراصنألا نيدلا فرش خويشلا خيش نع ةفرع

 نيدلا نيز ظفاحلا خيشلا ىخأ ءانبأ امهو كبلعب ىضاق فسوي نيدلا

 . ”٠١ :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش :ةيكرت ةيسراف ةملكلاو كيلامملا ءارمأ

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)

 تارذش )١8٠0( 179/7 :ةنماكلا رردلا ١19/8 :ةرهازلا موجنلا 5 5 /5 : يبهذلل ربعلا ()



 يلازربلا تايفو
 مدر حجج

 .ىلاعت هللا مهمحر يسلبانلا دلاخ

 ةحلاصلا ةخيشلا تيفوت نابعش رشع نماث ةعمجلا ةليل لوأ يفو
 سمش ملاعلا مامإلا خيشلا تنب ءارزولا تس هللادبع مأ ةرمعملا ةريبكلا

 يلاعملا يبأ نيدلا هيجو ةمالعلا مامإلا خيشلا نب رمع حوتفلا يبأ نيدلا

 دنع قشمدب ''”يلبنحلا يخونتلا لمؤملا نب تاكرب نب اجنملا نب دعسأ

 قشمد عماجب اهيلع يلصو «ةيباجلا باب لخاد ريزولا ةبوت يقتلا راد

 حفسب يرفظملا عماجلا نم برقلاب مهتبرتب تنفدو ةعمجلا بيقع
 ةنس لئاوأ وأ ةئامتسو نيرشعو ثالث ةنس رخاوأ يف اهدلومو .نويساق

 ةفرعم اهدنعو ةءورم اهيف ةريخ ةأرما تناكو «قشمدب نيرشعو عبرأ

 قشمدب يديبزلا نبا نع يراخبلا حيحص تور «قالخأ مركو ةحاصفو

 سمخ ةيرصملا رايدلابو يتءارقب تارم ثالث اهنم تارم رشع نم رثكأ
 نيسردملاو ءاهقفلا نايعأ نم ناكو اهدلاو نع تورو «ةددعتم تارم

 «يزاريشلا نب نمحرلادبع نيدلا مجن مهرخآ جاوزأ ةعبرأب تجوزتو

 نبا ةنس نيترم تجحو اركذ ادلو قزرت ملو تانب ثالث اهل دلوو

 .ىلاعت هللا امهمحر كجنك ةنسو ساحنلا

 هيقفلا يضاقلا يفوت كرابملا نابعش رشع عبار ءاثالثلا موي ىفو

 نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلاردب ةاضقلا يضاق ةمالعلا مامإلا

 . 7” :4 :بهذلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 8 سس يلاقرلا كاظذ ازربلا تايف
 رمقألا عماجلاب ةلزنمب رصعلا ناذأ دنع ''”يعفاشلا ةعامج نب هللا دعس

 هربخ لصوو ءةنْأُكك يعفاشلا برقب ةفارقلاب دغلا نم نفدو «ةرهاقلاب

 هوبأ جرخو «ناضمر نماث ةعمجلا موي اهعماجب هيلع يلصو قشمد ىلا
 يف ةرهاقلا ىلا عجرو امايأ هب ماقأف سدقملا ةرايز دصاق ةرهاقلا نم

 .ناضمر رخآ

 يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت نابعش رشع عساتلا نينثإلا ةليل يفو

 نب فلخ نب هللادبع نب ديمحلادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا فرش
 نم نفدو رصمب ''”يكلاملا هيقفلا يرصملا بدؤملا يشرقلا ميركلادبع
 ينومأملا نع بابحلا نبا نع ةيملسلا نيعبرألا ىور «ةفارقلاب دغلا

 يف ةسورحملا رصمب يعلقلا دجسمب هدلومو رصم عماجب اردصتم ناكو

 وبأ نيدلا مجن ثدحملا هوخأ ركذو ءابيرقت ةئامتسو نيرشعو تس ةنس

 ابيرقت ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس يف روكذملا هيخأ دلوم نأ دمحم ركب

 . اضيأ

 لجألا خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو يداحلا نينئإلا ةليل يفو
 دمحم جاحلا نب كلملادبع لامجلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش

 «قشمدب مجعلا برد باب ىلع” طانحلا ينارحلا ميهاربإ نب دلاخ نب

 ةثامتسو نيسمخو تس ةنس يف هدلومو نويساق حفسب دغلا نم نفدو
 ناكو مئادلادبع نبا نع ةفرع نبا ءزج نم ثيداحأ انل ىور «نارحب

 . )956"١( 591 / :ةنماكلا رردلا )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمحر ت ىلع رثعأ مل قرفز



 يلازربلا تايفو

 ةمع نبا وهو ةباعدو حزم هيف بناجلا نيل قلخلا نسح اديج الجر
 .ينارحلا ريقش نبا نيدلا نيمأ خيشلا

 خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي يفو
 نيملسملا يتفم ةمالعلا مامإلا هيقفلا خيشلا نب دومحم ءانثلا وبأ حلاصلا

 ناتسراملاب ...... ©""هعنملادبع نب دومحم نب دمحم نيدلا يقت

 نع انل ىور «نويساق حفسب هموي نم نفدو «قشمد رهاظ ةيحلاصلاب

 يف هل زاجأو ةعامجو ينادلبلا يسرملا نم اضيأ عمسو ةملسم نب ديشرلا
 راجنلا نباو يطيبقلا نباو يرغشاكلاو ةئامتسو نيثالثو عست ةنس

 نب دحاولادبع نب دمحمو ثراحلا نباو يناتسراملاو بوقعي نب دمحاو

 راجنلا نباو يمودلا نباو قيلعلا نباو لاخنلا نب هللادبعو نايفس

 ةمادق نب رمع يبأ خيشلا تنب ..... وهو «مهريغ ةعامجو ظفاحلا

 ناكف وه امأو ءالضفلا ةلبانحلا نايعأ نم هوبأ ناكو ءُةْذَلُكك يسدقملا

 .اريثك هرمع رخآ يف هعمس لقثو ءاريخ الجر

 مأ ةبرت ةلابق قرتحا نابعش نم نيرشعلاو يناثلا ءاثالثلا موي يفو
 نكامأ تئثعشتو نذؤملا راطعلا دمحأ نيدلا باهش راد قشمدب حلاص

 .ةعامج مدهلا تحت تامو ىلاعت هللا هملسو هبناج ىلا

 ةرهاقلا نم لصو نابعش نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا موي يفو

 وهو ءرسيم نبا نع اضوع فاقوألا رظن ايلوتم ينارحلا رصن نب هللادبع

 . هتمحرت ىلع رثعأ مل ()
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 نيدلا فرش يضاقلا هوخأ ناكو حالصو ريخ تيب نم ةئيهلا نسح خيش
 . ةيرصملا رايدلاب ةلبانحلا ىضاق ىنغلادبع

 دمحم خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي يفو
 هل اًخيش ناكو ءصاصقلا نيدلا دامع خيشلا وخأ "'"”يعافرلا يحئاطبلا
 .ىلصملا ةلابق قشمد رهاظ ةيواز

 ىمعأ لضاف باش ةرهاقلاب يفوت نابعش نم نيرشعلاو عباسلا يفو
 نم لكو ءاكذ دقوتي ناكو ع, ””يناراظلا نب دمحأ نيدلا باهشب فرعي

 .هكاردإو هنهذ ةدوج ىلعو هيلع ىنثأ هآر

 لجألا خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو نماثلا نينثإلا موي يفو

 ريبكلا قوسلاب راطعلا دلاخ نب ءاجيهلا ىبأ نب رصيق ركبوبأ نيدلا فيس

 ادالوأ فلخو نويساق لبج حفسب نفدو '”يتوريبلا نباب فورعملا
 .نيتسلا براقو اطايخ هرمأ أدبم يف ناكو ةورثو

 نيدلا ءالع يفوت نابعش نم نيرشعلاو عساتلا ءاثالثلا ةليل يفو

 يلماكلا رمديأ نب ىسيع نب دمحأ نيدلا باهش ريمألا نب يلع
 اباش ناكو رصنلا باب جراخ نفدو ةرهاقلاب ؟”شادرمد نباب فورعملا 0 . : هي اس نمل (59 ه٠ :

 اضيرم اهلخدف ةرهاقلا ىلا رهشلا اذه ىف هجوت قشمد لهأ نم انسح

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 رمويالا لحص

 » ةئام عبسو رشع ةتس ةنس - مظعملا ناضمر رهش *

 نيدلا لامج خيشلا يفوت ناضمر رهش لهتسم ءاعبرألا ةركب يفو

 دمحأ نب دمحم رمع يبأ خيشلا نب رمع نب دمحأ نب ةزمح دمحم وبأ

 راهنلا رهظ نفدو نويساق حفسب 0

 سمخ ةئس هدلومو «ىلاعت ُةُقَْكَك نيدلا قفوم خيشلا ةبرتب روكذملا

 نيعبرأو ناأمث ةئس يف رضحو ةيحلاصلاب ابيرقت ةئثامتسو نيعبرأو

 ادرم بيطخو كليعس نبا نم عمسو يروصلا لامجلا ىلع ةئثامتسو

 ثدحو («ةعامجو مئادلادبع نباو ليلخ نباو يداهلادبع نب دمحمو

 نب كرابملا ةئامتسو نيسمخ ةنس يف دادغب نم هزاجأو ةبلطلا هنم عمسو

 «ةعامجو كابسلا نب اقن : نب يلع نب دمحمو صاوخلا ديزم نب دمحم

 ناكو ءاهريغو نارحو لصوملاو بلح نمو يفلسلا طبس ةرهاقلا نمو

 قشمد عماجب رهظلا دعب ةلبانحلا عبسب ةءارقلا بظاوي وهو نارقلا ظفح

 عم قزرتسيو نيدلا يقت ةاضقلا يضاق همع دنع مكحلا باب مزاليو

 . ءالكولا

 يسدقملا ةمادق نب دمحم نب

 نب دمحم نيدلا جات يضاقلا يفوت ناضمر عباس ءاعبرألا موي يفو

 ةسردملاب '"”ىقشمدلا ىفنحلا ليعامسإ نب رمع نيدلا نيز ىضاقلا

 .رصنلا باب رباقمب دغلا نم نفدو ةرهاقلاب ةيشكرألا

 )١( :ةنماكلا رردلا 4/7١ )0840( .
 ) )0هتجرت ىلع رثعأ مل .



 اا 1 .تكتتتتتتتتتككظظم33م3ص3ص3 يلازربلا تايفو ازربلا تايف

 نب نمحرلادبع عاجشلا يفوت ناضمر يناث سيمخلا رحس يفو

 اب ""بزاع هللادبع نب دمحم نب ميحرلادبع
 ةئثامتسو نيسمخو تس ةئس هدلومو نويساق حفسب روكذملا سيمخلا

 همسا خأ هل ناكو ينامركلا رمع نع انل ىور «نويساق حفسب ابيرقت

 ميحرلادبع امهوبأو يتللا نبا نع هنم انعمس ةنس نيثالثب هنم ربكأ دمحا

 .نييناهبصألا ةزاجإب ثدحو ةيحلاصلا قوسب محللا عيبي ناك

 خيشلا نب هللادبع نيدلا رون خيشلا يفوت ناضمر عبار تبسلا ةلبل يفو

 خيشلا هوخأ ناكو «ريغصلا باب ةربقمب دغلا نم نفدو ''”يرزجلا رمع

 دالوأ نم نيحلاص نيمأوت نيوخأ اناكو اموي نيرشع وحنب هلبق تام ركبوبأ
 . ةيرمعلا ةريزجلا يضارأ نم تابن ضرأ خيشب امهوبأ فرعيو خياشملا

 نم ءاشعلا تقو ناضمر رهش نماث سيمخلا ةليل يف دلو يل دلوو

 .تامو فصنو ةئس شاع هيف انل هللا كراب هللادبع هتيمسو حيوارتلا

 موي يف نفدو ةيحلاصل

 نب قازرلادبع نيدلا مجن تام ناضمر رشع عبار ءاثالثلا يفو

 يلع ريد ةيرقب رجاتلا "”يرسيندلا حلاص نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا

 ؛ةروكذملا ةيرقلاب نفدو نيحالفلا ضعب هلتق الوتقم قشمد نم برقلاب
 .اهيف لوخدلا يغبني ال رومأو تاعفارم يف هلوخدل هتومب ةعامج حرفو

 هللادبع جاحلا يفوت ناضمر رشع سماخ ءاعبرألا موي يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 ننهي ع | ”سسنسلل

 اريبك اخيش ناكو «قشمدب ةبحرلا قوس خيش 2”يصيبخلاب فورعملا

 .ثيدحو ةءارق ىلع فقو هلو اروهشم

 ريقفلا رمع خيشلا يفوت ناضمر رشع سماخ ءاعبرألا موي يفو

 نايبصلا هيذؤي اروهشم لاحلا ثر انيكسم اريقف ناكو '"”قعلملاب فورعملا

 . برشلا ةيراسيقب رجاتلا لبرغملا جاحلا ةبارق هنأ ركذيو «لمتحيو مهريغو

 ئرقملا حلاصلا خيشلا يفوت ناضمر رشع عباس سيمخلا ةليل يفو

 نبا دجسم مامإ "”يطالخلا ركب يبأ نب رمع نب دمحم نيدلا رصان

 ناكو ريغصلا باب ةربقمب ةعمجلا موي نفدو «ةوعدلا بردب ةنيطقلا

 يعم عمسو ءادألا ديج ةعبسلا تاءارقلل اظفاح ريخلا ريثك احلاص الجر

 .هرمع رخآ يف جحو نيدلا يقت يضاقلا ىلع ةيحلاصلاب اريثك

 باشخلا ميهاربإ لامجلا يفوت ناضمر رشع نماث تبسلا موي يفو

 ةءارق ىلع افقو فقوو ريغصلا بابب نفدو '*”ةيروصلا نباب فورعملا

 . قشمدب يقرش باب لخاد قلعلا ةانق دنع نييناطقلا دجسمب ثيدح

 فيرشلا لدعلا خيشلا يفوت ناضمر رهش نم رشع يناثلا ةليل يفو

 نب ميركلادبع نب ناميلس نب ميظعلادبع نب يلع نسحلا وبأ نيدلارون
 عماجلا نم برقلاب ةرهاقلاب ''”يسرلا ينسحلا ميهاربإ تاداعسلا يبأ

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)
 . 555/١ )١١8( :ةنماكلا رردلا (0)



 يلازربلا تايفو
 انضم

 عست ةنس مرحملا رشاع يف هدلومو ةضورلاب دغلا نم نفدو رهزألا 3-3

 يواسلاو يزيمجلا نباو جاور نبا نم رصمب عمس «ةئامتسو نيتسو

 الجر ناكو «هريغو يفقرتلا سابع ءزجب درفتو ثدحو «يفلسلا طبسو

 رشع ةتس جاور نبا نع هدنعو «هيف فاقوألا ضعب رشابيو الدع اديج
 .اءزج

 ردصلا بحاصلا يفوت ناضمر نم رشع نماثلا دحألا موي يفو
 روصنم نب دمحأ نب هللادبع نب ركبوبأ نيدلا ءايض لضافلا ملاعلا ريبكلا

 هموي نم نفدو ةيرذوجلاب ةرهاقلاب ''"يئاشنلا باهش نب دمحأ نب
 ناكو ءروكذملا رهشلا نم نيرشع عساتلا ةليل يفوت هنأ ليقو «ةفارقلاب
 يطايمدلا انخيش باحصأ نم ائثدحم ايضرف اهيقف ةريسلا روكشم
 رظان ناك هتوم دنعو ةدم ةيرصملا رايدلاب ةرازولا يلوو ءهل نيمزالملا

 نب رمع نب دمحأ نيدلا يقت يضاقلا هناكم اهيلوو ةيناطلسلا ةنازخلا

 .ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا يضاق يلبنحلا ضوع نب رمع نب هللادبع

 بحم مامإلا خيشلا يفوت ناضمر نم رشع عساتلا نينثإلا موي يفو
 يضاق مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا خيشلا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا
 نب يلع نيدلادجم خيشلا نب دمحم حتفلا يبأ نب نيدلا يقت ةاضقلا
 دنع هموي نم نفدو ةرهاقلاب ''”ديعلا قيقد نباب فورعملا يريشقلا بهو

 يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط (756) 11" / :ةنماكلا رردلا )1١”( 50" :ديعسلا علاطلا )١(
 :بهذلا تارذش (860) ٠١7/7 :يونسألل ةيعفاشلا تاقبط (017) 755/7 :ةبهش
 . هال6١ ةنس ناضمر يف هتافو دامعلا نبا ركذو أ

 ديعص ةبصق ةعساو ةميظع ةريبك ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :صوق (؟)



 يلازربلا تايفو
 مرو حس

 هدلومو «روكذملا رهشلا نم نيرشعلا ةليل هتافو نأ ليقو «ةفارقلاب هدلاو
 : 4هذإ 205 1 5 3 هدا رع
 رصضخحو ؛« صوعب ةئثامتسو *ريسمج-و عبس هنيس رفص رسكع يناث يف

 نم عمسو اجاح مهيلع ملق امل ركاسع نب باهولادبع نيدلا جات ىلع

 جوز وهو «.تام اهيفو ةرهاقلاب ةيراهكلا ةسردملاب اسردم ناكو «ةعامج

 .ىلاعت هك نينمؤملا ريمأ هللا رمأب مكاحلا مامإلا ةنبا

 ةمطاف رمع مأ تيفوت ناضمر نم رشع عساتلا دحألا ةيشع يفو

 فلخ نب دماح نب شايع نب دمحم نب نمحرلادبع حصانلا تنب
 تنفدو يرفظملا عمجلاب نينثإلا موي رهظ اهيلع يلصو :"”يحلاصلا

 ءزج اهيلع تأرق «نينامثلا تبراق دقو اهلهأ دنع نويساق حفسب

 اهلو يرغشاكلاو راخفلا يبأ نباو يطيبقلا نبا نم ةزاجإلاب يساينابلا
 .ةريخ ةحلاص ةأرما تناكو «نييدادغبلا نم ةعامج نم ةزاجإ

 نب دمحم نيدلاردب هيقفلا يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلا يفو

 هتافو تناكو «ةيوارذعلا ةسردملا باوب نبا "”يواهرلا رديح نب نسح

 رمعلا نم نيثالثلا غلبي مل اباش ناكو كانه هموي نم نفدو ةلحملا ةنيدمب

 ماقأو ةيرصملا رايدلا ىلا رفاس هنأ مث قشمدب هريغو هيبنتلا ظفحو
 ائيش عمسو ءادهاش كانه راص ناكو هلجأ هكردأ نأ ىلا ةدم '*”ةلحملاب

 . (99840) 5594/5 :رصم
 )١( ؟1؟5 /# :ةنماكلا رردلا )087( .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 ا/5 7/06 :ةيرصملا رايدلاب ةروهشم ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : ةلحملا (*)

 . )1١895(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 سف

 .تازاجإو تبث هل ناكو ةرهاقلاو قشمدب ثيدحلا نم

 هيقفلا خيشلا يفوت ناضمر نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا موي يفو

 يعفاشلا ملاس نب يلع نب حالف دمحأ وبأ نيدلا فرش لدعلا ملاعلا

 اديج الجر ناكو «سيدارفلا باب رباقمب دغلا نم نفدو ''”يورصبلا
 ةدم ةرطايبلاب دهشي ناكو «ظوفحمو لاغتشا هلو ريخو ةنايد هيف احلاص

 هدلومو «هتوم نيح ىلا هب رمتساو حمقلا قوس ىلا لقتنا مث ةليوط
 .ىرصب لمع نم . ...ةيرقب ةئامتسو نيعبرأ ةنس يف ابيرقت

 هيقفلا خيشلا يفوت ناضمر نم نيرشعلاو سداسلا دحألا ةليل يفو

 خيشلا نب ىيحي ايركز وبأ نيدلا يبحم فلسلا ةيقب دهازلا ملاعلا مامإلا

 نيسح نب رفعج نب دمحأ نب ةمعن نب دمحأ نيدلا لامك حلاصلا مامإلا

 «قشمد عماجب هاك يلع دهشمب مامإلا ''”يعفاشلا يسدقملا دامح نب

 دنع ناسيك باب رباقمب نفدو قشمد عماجب دحألا رهظ هيلع يلصو

 لوأو «سدقلاب ابيرقت ةئامتسو نيثالث ةنس يف هدلومو هيوخأو هدلاو

 نالع نب يكم هدلاو عم ةئامتسو نيعبرأ ةئنس نابعش يف قشمدب هعامس

 يراصنألا نيدلا فرش خويشلا خيشو ينينوبلا دمحم هيقفلاو يسرملاو

 مئادلادبع نباو ةفارقلا بيطخ نباو يخلبلا مجنلاو يقارعلا ليعامسإو

 زعلاو حالصلا نباو يناملسلا قيتعو يشرقلاو يواخسلا هزاجأو ةعامجو

 لوأ يف ملعلاب لاغتشا هل ناكو «ةعامجو يعذاربلا نب رمعو ركاسع نب

 ناكو ةرهاقلاو قشمدب داعأو سردو نوكسو ردص ةمالس هنعو «هرمع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (97/98) 578/5 :ةنماكلا رردلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 رنحلإرزل ل ححنح

 .نيدلاو ريخلاب افوصوم اكرابم احلاص

 خيشلا يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا موي يفو

 يبأ نب روصنم يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا دامع ئرقملا هيقفلا

 نفدو ''”راطعلا يفنحلا يقشمدلا دحاولادبع نب نساحملا ىبأ نب رونلا

 نم نيرشعلاو عساتلا ةليل يف هدلومو «ريغصلا باب رياقمب تبسلا موي

 نم اديج الجر ناكو «قشمدب ةئامتسو نيعبرأو عست ةنس ةدعقلا يذ

 انعم عمسو رسيلا يبأ نبا نع انل ىور «ةءارقو ةمامإ هل نارقلا لهأ

 .نالع نبا ىلع هلامكب دنسملا

 ناكو ناطلسلا كيلامم نم 2”ينازاقملا يفوت ناضمر خلس يفو

 . ىبحرلا ركبوبأ خيشلا هب يلإ بتك .ةرهاقلاب نيسمخ ريمأ

 دا دج د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (5ا9/0) 551/1١ :ةنماكلا رردلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 ضيا

 + ةئام عبسو رشع ةتس ةنس - لاوش *

 يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت لاوش نم ثلاثلا دحألا ةليل يفو
 مامإلا خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش خياشملا ةيقب دهازلا

 نب ىيحي نب دمحم نب ركب يبأ نب دماح نب دمحم ركبوبأ نيدلا يفص

 هاقئاخلاب هتافو ناكو «'"”يفوصلا يفاوقلا مث يومألا يخونتلا نيسحلا
 رباقمب نفدو قشمد عماجب دحألا رهظ هيلع يلصو ةيطاسيمشلا

 نيثالثو عبرأ ةنس ىلوألا ىدامج نم رشع يناثلا يف هدلومو .ةيفوصلا

 نم عمسو «قشمد لمع نم ادرب يداو ىرق نم رفكلا ةيرقب ةئثامتسو

 هنع اهاورو ءازجأ ةدع ىفلسلا طبس ىكم نب نمحرلادبع مساقلا ىبأ

 ةيفلسلا نوعبرألاو ايندلا ىبأ نبال امهالك لكوتلاو ركشلا باتك اهنم

 ملسم حيحص عمسو « تايفقثلا نم رشاعلاو عساتلاو ةفرع نبا ءرجو

 بجنألا نب ءايضلا نم عمسو هنع هب ثدحو ناهربلا نب يضرلا نم

 داهجلا يف هل نيعبرألا يرذنملا ميظعلادبع ظفاحلا نمو «ةخيشم لاعنلا

 رفعج يبأ نيدلادامع خيشلا نم ةقرخلا سبلو «مهريغ ةعامج نمو
 نم انسح اخيش ناكو «يدرورهسلا نيدلا باهش خيشلا نب دمحم

 قلعت هل نكي مل ةسلاجملا نسح سفنلا زيزع ةوالتلا ريثك ةيفوصلا نايعأ

 ةنسح ةقيرط ىلع تام نأ ىلا هاقناخلا ةمزالمو فوصتلا ةقيرط ريغب

 .ىلاعت ُةّنَُك

 )١( :يبهذلا خويش مجعم ١5/7 )108( :ةنماكلا رردلا 799 )0/80( .



 يلازربلا تايفو
 مولا حسب

 نيدلا سمش لدعلا هيقفلا خيشلا يفوت لاوش ثلاث دحألا ةليل يفو

 ناهرب ءارقلا خيش بيطخلا ملاعلا مامإلا خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ

 يلصو :؛2”يردنكسإلا دمحم نب حالف نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا

 ؛هدلاو دنع ريغصلا باب ةربقمب نفدو قشمد عماجب دحألا رهظ هيلع

 انل ىور اديج الجر ناكو «قشمدب ةئامتسو نيتسو سمخ ةنس هدلومو

 ناكو هريغو دزربط نبا باحصأ نم ةعامج نم عمسو رسيلا يبأ نع

 .تام نأ ىلا ادهاش

 وبأ نيدلا ديشر خيشلا يفوت لاوش نم سماخلا ءاثالثلا ةليل يفو

 لامج مامإلا خيشلا نب دمحم نيدلا نيز انخيش نب نمحرلادبع دمحم

 نب رمع يبأ ةودقلا مامإلا خيشلا نب رمع نب دمحأ ةزمح يبأ نيدلا

 رهظ هيلع يلصو :'“”يلبنحلا يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحا

 «نيدلا قفوم خيشلا ةبرتب نفدو نويساق حفسب يرفظملا عماجلاب ءاثالثلا

 نبا نع انل ىور ءابيرقت ةئامتسو نيسمخو ثالث ةنس يف هدلومو

 راتتلا رسأو «نارقلا لهأ نم اديج الجر ناكو هريغ نم عمسو مئادلادبع

 ضرملا ريثك ناكو داع مث ةدم برغتو مهبلط يف دالبلا يف رفاسو هلهأ

 عماجب ةلبانحلا عبس يف أرقي ناكو ءتام نأ ىلا كلذ ىلع لزي مل اريقف

 .يلبنحلا نيدلا يقت ةاضقلا يضاق مع نبا وهو «قشمد

 بكرلاو يناطلسلا لمحملا هجوت لاوش عسات تبسلا موي يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 م

 جاحلا ريمأو فيرشلا زاجحلا ىلا قشمد ةنيدم نم يماشلا كرابملا

 «قشمدب زارطلا راد دنع نكاسلا يرصانلا رادحلسلا نوغرأ نيدلا فيس

 نوغرأ نيدلا فيس ريبكلا ريمألا ةيرصملا رايدلا نم ةنسلا هذه يف جحو
 .ةعامج نبا نيدلاردب ةاضقلا يضاقو ةمظعملا ةنطلسلا بئان رداودلا

 دمحم نيدلا رصان خيشلا يفوت لاوش رشع يداح نينثإلا ةليل يفو

 قشمدب ةيرصانلا ةسردملا مامإ ساحنلا ©)”يقشمدلا مامت نب رفظم نبا

 سانلا جئاوحل ايضاق اديج الجر ناكو :ريغصلا باب رباقمب نفدو
 هرغص ىفف هيبنتلا ظفحو بتكلا نم ةلمج هطخب خسنو «ةريسلا روكشم

 نبا قيتع ..... نب ىيحي نب ىيحي ثيدح عمس «ةريسي ةلم يف

 . ىناسارخلا نبا نم هعامسب عماج

 ةريبكلا ةأرملا تيفوت لاوش نم نيرشعلا ءاعبرألا موي يفو

 ©”ةينارحلا سودبع نب يلع نب نمحرلادبع تنب معنلا تس ةحلاصلا

 ةدلاو يهو ءريثك قلخ اهرضحو ةيفوصلا رباقمب اهموي نم تنفدو
 ةنس يف ابيرقت اهدلومو «هب عفنلا هللا مادأ ةيميت نبا نيدلا يقت خيشلا

 اتنب قزرت ملو روكذلا نم دالوأ ةعست تدلو «ةئامتسو نيرشعو سمخ
 .حالصو ملع تيب نم ةكرابم ةريخ ةحلاص تناكو

 حلاصلا خيشلا يفوت لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا ةليل يفو
 نيدلا سمش خيشلا نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلاردص دنسملا ئرقملا

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 ذر حجج

 نب دمحأ موتكم رسلا يبأ نيدلا مجن خيشلا نب فسوي جاجحلا يبأ

 هيلع يلصو ؛2""يقشمدلا لصألا يديوسلا يسيقلا ميلس نب دمحم

 ثالث ةنس يف هدلومو نويساق حفسب نفدو قشمد عماجب تبسلا رهظ

 دنسم هيلع تأرق نيدنسملا اياقب نم ناكو «قشمدب ةئامتسو نيرشعو

 يناثلاو مهجلا يبأ ءزجو ديمح نب دبع دنسم نم بختتملاو يمرادلا

 يتللا نبا نم كلذل هعامسب ةيحيرشلا ةئاملاو صلخملا ثيدح نم

 رقصلا يبأ نب مركم نم هل هعامسب ريكب نب ىيحي ةياور كلام أطومو

 يضاقلاو يواخسلا نع اضيأ انل ىورو «قشمدب هب درفت دق ناكو

 رفظ نب ليعامسإ ثدحملاو ةلودلا ينس نب ىيحي نيدلا سمش

 يضاقلاو يسيقلا موتكم هدجو يزاريشلا نب رصن يبأ يضاقلاو يسلبانلا

 ضعبو هتاعومسمب درفتو «مهريغو يعفاشلا حجار نب نيدلا مجن

 ىلع أرق هنأ يل ركذو ةرم ريغ اهب ثدحو ةخيشم هل تجرخو «هخويش

 تامو ريثك نباو مصاعو ورمع يبأ ةياورب يواخسلا نيدلا ملع خيشلا

 نيدلا ملع خيشلا يدلاو دج ىلع أرقو «ةعبسلا لمكي ملو خيشلا

 ناك هنأ يل ركذو ء« ..... ائرقمو سرادملاب اهيقف ناكو يسلدنألا

 دجسم مامإ يلازربلا دمحم نب فسوي نساحملا يبأ يدجل اقيدص

 ةنس جحو ءاشعلا ىلا هسلاجيو برغملا هفلخ يلصي ناك هنأو سولف

 زاجحلا قيرطبو نيفيرشلا نيمرحلاب ثدحو «ةئام عبسو ةرشع ىدحإ

 ةبلطلل ابحم عيمستلا يف الهس قلخلا نسح ناكو «هب سانلا عفتناو

 .هتمحرت ىلع رثعأ مل ()



 م يلازربلا تايفو ازربلا تايف

 بختتملا هيف هيلع تأرقف رصعلا ىلا ةركب نم ةيرميقلاب اموي انل سلج
 يف فيصي نسلا ربك عم ةمه هل تناكو ءديمح نب دبع دنسم نم
 يف رصعلا ىلا اهدعب سلجيو اهيلإ ركبيو ةعمجلا ىلا رضحيو ناتسبلا
 اهلهأو يه تناكو ركب ةريغص تنب هرمع رخآ يف جوزتو «عماجلا

 .تام نأ ىلا لاح نسحأ ىلع هرمأب نوموقيو هنومركيو هنومدخي
 ©)ناميلس نب دواد نيدلا لامج يفوت لاوش خلس تبسلا ةليل يفو

 .اموت باب ةربقمب نفدو بيبطلا ناميلس نيدلا نيمأ خيشلا دلاو

35202 

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 +لملو |[ ححس

 * ةئام عبسو ةريشع تس ةنس - ةدعقلا وذ +

 ةاضقلا يضاق ةجوز تيفوت ةدعقلا يذ يناث نينثإلا موي يفو

 اهجوز ةبرتب نويساق حفسب ءاثالثلا موي تنفدو '”غياصلا نبا نيدلازع

 .نيدلا ءالعو رسيلا يبأ نيدلازع يضاقلا ةدلاو يهو

 نم قشمد ىلا لصو ةدعقلا يذ نم سماخلا سيمخلا موي يفو

 ماشلاب ءارمألا كلم زكنت نيدلا فيس ريمألا سدقملا تيبلا ةرايز

 «هنم هللا لبقت اموي نيرشع وحن قشمد نع باغ ناكو «ةسورحملا

 نيدلا فيس ريبكلا ريمألا روكذملا خيراتلا يف قشمد ىلا اضيأ لصوو

 قشمدب امايأ ماقأف نجسلا نم هجارخإب هيلع امعنم امركم بجاحلا رمتكب

 ةباين ىلا رهشلا نم رشاعلا موي هجوتو هلاغشأ ىضقو هحلاصم يف رظنو

 هتيلوتو سبحلا نم هجورخب ربخلا لصو ناكو ءاهلامعأو دفصب ةنطلسلا

 . يمرقلا نيدلا ماسخ دفص يضاق لقنو ءرهش فصن وحنب كلذ لبق دفص

 اهلامعأو دفص تديعأو ناطلسلا ةهج نم اهلامعأو سلبارط ءاضق ىلا

 لامج نب نيدلا فرش يضاقلا اهالوف قشمدب ةاضقلا يضاق ةيالو ىلا

 يف قشمد ىلا اضيأ لصوو «سلبارطب ايلوتم ناك يذلا يدنواهنلا نيدلا

 ريهظ يشاوطلا بجاحلا نيدلا فيس ريمألا ةبحص روكذملا خيراتلا

 نع اضوع قشمد ةعلقب ةيرادنزخلا ايلوتم يعرزلاب فورعملا راتخم نيدلا

 .ةفيظولا رشابو هيلع علخف يسيبلبلا نيدلا ريهظ

 تومب قشمد ىلا رابخألا تلصو ةدعقلا يذ نم لوألا رشعلا يفو

 )١( :ةرهازلا موجنلا45 /5 :يبهذلل ربعلا لويذ ١79/4 :بهذلا تارذش 8: 5 .



 506 يلازربلا تايفو

 ناسارخو قارعلا كلم 2”وواله نب اغبأ نوغرأ نب دمحم ادنبرخ
 نأ ليقو ءركب رايدو ةينارألا دالبلاو ناجيبرذأو مورلاو مجعلا قارعو

 نفدو ةنسلا هذه نم ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل يف ناك هتوم

 زواجو ةيثايغلا ةيناطلسلا اهمساو اهرمعو اهأشنأ يتلا ةنيدملاب هتبرتب
 بعللاو وهللا ةبحمو مركلاب افوصوم ناكو ءرمعلا نم نيثالثلا

 ضفرت مث ةنسلا لهأ بهذم ىلع هتتطلس لوأ يف ةنس ماقأو «رئامعلاو

 .ببسلا اذهب هدالب يف نتف ترجو تام نأ ىلا كلذ ىلع رمتساو

 وبأ جاحلا يفوت ةدعقلا يذ نم عساتلا ليللا لوأ نينثإلا ةليل يفو

 دمح نب يلاعم نب نمحرلادبع نب ىيحي نب نمحرلادبع دمحم
 حفسب دغلا نم نفدو .. ... فرعيو معطملا نب '"”يحلاصلا يسدقملا

 مئادلادبع نبا نم عمسو اروضح ادرم بيطخ نم عمس «نويساق
 ناكو افلأ نيرشع وحن ةكرت فلخو نيعبسلا رشع يف تامو «ثدحو

 هتشيعم يف ادرب يداوو لاسع...... ىلا ددرتيو راجشأ يف معطي

 . معطملا ىسيع انخيش يخأ نبا وهو هتراجتو

 لضافلا بتاكلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ رشاع ءاثالثلا موي 3

 هدلومو ؛ريغصلا بابلا ةربقمب هموي نم نفدو 0 عيبا نباب اب فورعملا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . ١58/9 :ةرهازلا موجنلا (١1؟85) 715/4 :ةنماكلا رردلا (1)
 . )١779( هال ١/ :ةنماكلا رردلا (")



 يلازربلا تايفو
 مرد دس

 . ةليمج دصاقمو ةديمح قالخأ هلو ةليضف هلو رعش هلو هنس ةثاح يف كلذل

 ملاعلا مامإلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ رشع عباس ءاثالثلا موي يفو

 نب ركبوبأ نيدلا يقت حلاصلا فلسلا ةيقب دباعلا دهازلا ديجملا يرقملا

 روكذملا راهثلا رخآ نفدو ''”يلصوملا مركلا يبأ نب ركب يبأ نب دمحم

 ىلع هك يزازعلا نيدلارخف ةبرت باب ىلع ريغصلا باب ةربقمب

 ابيرقت ةئامتسو نيثالثو ثالث ةنس يف هنأ ركذف هدلوم نع 9

 ةئامتسو نيسمخو تس ةنس لوأ يف ق قشمد تلخد يل لاقو لصوملاب

 نيدلا نيز خيشلا ىلع تاءارقلا أرقو ءةنس نيرشعو ثالث يرمعو
 اضيأ ئرقيو قشمد عماجب نيقلتلل نيردصملا خيش ناكو يواوزلا
 نسح اكرابم احلاص ناكو ءةنس نيسمخ وحن ئرقي ماقأ تاياورلاب

 دنع اهتودروي نايبصلل .ء....0.0...... بطخ هلو ةليضف هدنع قلخلا

 هتذمالتو هباحصأ ىلع أرقو هيلع أرق نمم ريثك قلخ هيع متخو «مهمتخ
 خيش ناكو ءهحالصو هربكل هيلع متخلا نودصقي اوناكو مهريغ ىلعو

 نبا نم ثيدحلا عمسو «دحألا لايل يف رماع نبا ىلا بوسنملا داعيملا

 مهريغو نالع نبا انخيشو يورهلا ركب يبأو يمامحلا بويأو رسبلا يبأ

 نم هعامسب "ايراد ةيرقب ينالوخلل ايراد خيرات هيلع تأرق ءثدحو
 نم ريبك عمج هتزانج رضحو «يعوشخلا نم هعامسب يمامحلا بويأ
 .ىلاعت ُةّقَُك سانلا ةماعو ءاحلصلاو ءاملعلاو نايعألا

 خبشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا دحألا ةركب يفو

 :قشمد ةطوغ ىرق نم ةروهشم ةريبك ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ايراد )١(
 . (ة 50/)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 ناني

 بيطخلا نب دمحم هللادبع وبأ دهتجملا دباعلا دهازلا ئرقملا حلاصلا
 ةسردملاب 2'”ينيسكاملا توبني نب نسحلا يبأ نب ملاس نب ةمالس

 نفدو رومعملا عماجلاب دحألا رهظ هيلع يلصو «قشمدب ةيمراصلا

 ريبك عمج هتزانج رضحو يوالدنفلا نم برقلاب ريغصلا بابلا ةربقمب
 ءارقإل امزالم احلاص اخيش ناكو «كلذ نم لقأو فالآ ةرشعب اورزح

 فورحلا ملعيو ةنسلألا حصفي ناكو «ةنس نيسمخ نم رثكأ نم نارقلا

 ةرومعم هتاقوأو هب ةماقإلاو عماجلاب سولجلا ىلع بظاويو ةبعصلا

 لهأ نم ةريثك ةعامج هيلع أرقو ءاراجنو اليل ةدايعلاو ةالصلاو ةوالتلاب

 يف ''”نيسكامب هدلومو «هب اوعفتناو زيزعلا باتكلا هيلع اوظفحو قشمد
 يبأ ظفاحلا نم ثيدحلا عمسو ءابيرقت ةئامتسو نيثالثو نينثا ةنس

 ىورو ينامركلا دمحم نب رمعو رسيلا يبأ نباو يسلبانلا دلاخ ءاقبلا

 ذإ وه ناكو ةئامتسو نيسمخو نينثا ةنس تام هدلاو نأ ركذو «مهنع

 .امهوحن وأ ةنس نيرشع نبا الجر كاذ

 لجر ةامحب يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا تبسلا موي يفو
 ىلعألا قوسلا عماجب هيلع يلصو "”عابس نب دمحأ خيشلا همسا حلاص

 لهأ مظعم اهرضح ةريبك ةزانج هل تناكو دلبلا رهاظ ىلصملاب نفدو
 .ةماعلاو ءاحلصلاو نايعألاو رابكلا نم دلبلا

 دنع دنع +

 )١( :ةعيبر رايد نم بيرق روباخلاب ةيرق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نيسكام 8/
 ١ه ١ لالا١٠١( .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . ال5 /8 :بهذلا تارذش :5 /5 :يبهذلل ربعلا لويذ



 يلازربلا تايفو
 مرا حجج

 * ةئام عبسو ةرشع تس ةنس - ةجحلا وذ *

 ةحلاصلا ةخيشلا تيفوت ةجحلا يذ نم سداسلا تبسلا ةليل يفو

 نب دمحم تاكربلا يبأ نيدلا سيفن خيشلا تنب ةمطاف دمحأ مأ ةريبكلا

 يلصو ةامح ةنيدمب ''”ةيومحلا ةيراصنألا ةحاور نب هللادبع نب نيسحلا

 يضاق اهيلع ةالصلا يف مدقتو ىلعألا ةامح عماجب تبسلا رهظ اهيلع

 ةحاور ينبب فرعي دجسم راوج تنفدو يزرابلا نبا نيدلا فرش ةاضقلا

 يعو هللادبع نيدلازع اهمع نع تور ءاهل خأ دنع يلبقلا بابلا لخاد

 نبا ةجوز تناكو «سلبارطو ةامحو ةرهاقلاب تثدحو هنع ىور نم رخآ

 لضافلا ردصلا هدلو مأ هللادبع نب ميحرلادبع نيدلا نيز انخيش اهمع
 .ةدمب اهلبق تام روكذملا هدلوب تبيصأو دمحأ نيدلارون يشنملا

 مامإلا هيقفلا خيشلا ةكمب يفوت ةجحلا يذ نم يناثلا ةيشع يفو

 يلصو '"”يئاشنلا يجلدملا يدهم نب دمحأ نب رمع نيدلازع ملاعلا

 ناضمر يف ةكم مدق ناكو «ءالعلاب نفدو ماقملا فلخ رصعلا دعب هيلع

 .تامو رهشأ ةثالث وحن ماقأف

 .٠ 8 - . .٠ ٠ فرفز 85
 نيدلا فيس ريمألا ليكو ناكو نويساق حفسب هموي نم نفدو يعوقلا

 ةيغب 5235/١ )١( : ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط (8ه7) ١59 / :ةنماكلا رردلا )١(

 ْ . (14786) 5١8/7 :ةاعولا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (7)

 ندملا مالعأ نم ةروهشم ةميظع ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ناهبصأ (")



 يلازربلا تايفو
 نامل

 رمعو ايندلا بابسأ يف لخدو ةورث لصحو ةءافكو ةضهن دنعو سيلجق

 هدلاو نعو هنع ركذي ناكو روكذملا هلكومل ريغصلا باب ىلع تيناوحلا

 ظ . عيشت

 دلو رارقتساب قشمد ىلا رابخألا تلصو ىحضألا ديع بيقعو
 همساو هدلاو ةكلمم عيمج يف هل بطخ هنأو هيبأ دعب كلملا يف ادنبرخ

 نوبولطم مهتلود بابرأ نأو ةنس رشع ىدحإ هرمع يبص وهو ديعس وبأ
 اهوحن وأ اموب نيرشع كلذ دعب شاعو مس ناك ادنبرخ نأو «لاومألاب

 رمتساو «ءاسنلاو لاجرلا نم هيلع قفاوو كلذب مهتأ نمم ةعامج لتقو
 .نابوج ريمألا شويجلا ريبدت يلوو يزيربتلا هاش يلع ةرازولا يف

 يبأ نب ةضيمح فيرشلا نأ روكذملا خيراتلا يف ربخلا لصوو

 هنم بلطو ارهشأ هدالبب ماقأو ادنبرخب قحل دق ناك يكملا ينسحلا ىمن

 هل اوزهجو كلذ ىلع ةضفارلا نم ةعامج هدعاسو ةكم مهب اوزغي اشيج

 لطبو ادنبرخ توم هللا ردقف كلذب نيمتهم اوناكو ناسارخ نم اعمج
 هللا هرسي امب ةعامجلاو ةنسلا لهأ نوملسملا حرفو هللا دمحب كلذ

 نمو هكلم عيمج يف مهلالذإو ضفاورلا ةناهإ نم ادنبرخ توم دنع ة
 ام هيل نيخيشلا ركذب هكلم عيمج يف بطخلا ةداعإو ةنسلا لهأ زازعإ

 نتفو برحو نينس ةدم نم كلذ نم ديدش مغ يف اوناك ةنسلا لهأ نإف

 دادغبو "”ةوارهو 2'”ناهبصأب بورحو لاتقو كلذ ببسب ةميظع

 :اهئايعأو ١/755 )7/794( .

 ندم تاهمأ نم ةروهشم ةميظع ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةاره )١(

 . (7١؟7557) 5557/6 :ناسارخ

 ٠١١/7 :ناذمهو يرلا نيب ةنسح نيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةواس (1)



 يلازربلا تايفو
 مولى بح

 اخأ ىسيع نب دمحم نأ مث ؛هكلم دالب نم امهريغو لبرأو ''”ةواسو

 ناكو يدنقلدلا ىلعو ةضيمح ىلع اوعقو برعلا نم عمجو مه انهم
 يدنقلدلا ناكو ةضيمح . . . .مهعم ام مئغو مهرهقف لاومأو عمج مهعم

 لاجرلا هل عمجو هرصنب ماق دق راتتلا ةلود نايعأ نم يضفار لجر وهو

 دمحم دي ىلع كلذ عقو املف اهب هميقيو ةكم هل ذخأي نأ ىلع لاومألاو

 بتاك «ناطلسلا ةعاط نع جرخ دق راتتلا دالبب ةدم هل ناكو ىسيع نب

 ةعقاولا هذه بيقع هجولا ضيبأ قشمد ىلا رضحف روضحلا يف هل نذأف

 .امركم ناطلسلا باب ىلا هجوتو ةريبك ةمارك ناطلسلا بئان همركأو

 نيدلا ملع يضاقلا يفوت ةجحلا يذ نم رشع عساتلا ةليل يفو

 هتافو تناكو ةيرصملا رايدلاب "”ةيفونملاب مكاحلا ''”رضخلا نب دمحم

 . ةفارقلاب دغلا نم نفدو ةرهاقلاب

 يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا راهنلا ةركب ءاعبرألا موي يفو
 خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلاردص ةمالعلا مامإلا هيقفلا خيشلا

 دمصلادبع نب يكم نب رمع نيدلا نيز نيملسملا يتفم ةمالعلا مامإلا

 يف رادب '*””لحرملا نباو لاملا تيب ليكو نباب فورعملا يعفاشلا

,. )65١85( 

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 ١6١/80 :ةميدقلا رصم ىرق نم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةيفونملا (1)

 . (ل565١١؟)

 (5194) 577 /؟ :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط ١١5 )7١48( /5 :ةنماكلا رردلا (")

 . 7/5/8 :بهذلا تارذش ١57/8 :ةرهازلا موجنلا

 :مالسإلا روغث نم رغث يهو ةميدق ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : طايمد (5)
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 نم برقلاب هموي نم نفدو ةرهاقلاب يمكاحلا عماجلا نم ابيرق نولمجلا
 شيجلا رظان نيدلا مجن يضاقلا ةبرتب ةزمح يبأ نب دمحم يبأ خيشلا

 ,''”طايمدب ةئامتسو نيتسو سمخ ةنس لاوش يف هدلومو «ةفارقلاب

 نورشعو نانثا هلو ىتفأو مولعو نونف بحاص ءالضفلا نايعأ نم ناكو

 ناكو «ةيرصملا رايدلاو ةيماشلا دالبلاب رابكلا سرادملاب سردو ةنس

 سانلا نيب روهشم تيص هلو همولعو هلئاضف ةرثك ىلع نيعمجم سانلا
 ثيدحلا راد ةخيشم رشابو ةلودلاو ناطلسلا دنع مدقت هلو لضفلاب

 ىلا لقتنا مث ةدم بلحب ماقأو قشمد نع حزن مث ةدم قشمدب ةيفرشألا

 رظنلاو لاغتشالا ريثك ناكو .«تام نأ ىلا اهنكسو ةيرصملا رايدلا

 هلو «كلذ ريغو بدألاو بطلاو وحنلاو نيلصألاو هقفلا فرعي ثحبلاو

 اوفسأ هل نيبحم عابتأو باحصأ هلو ءرعشلا ديج نم ..... رعش

 حيحص نم ةريبك ةعطق ىور ثيدحلا رادب اخيش ناك املو ىدقفل

 ىلع دمحأ مامإلا دنسم عمس ناكو ...... يلبرألا نيمألا نع ملسم

 يف هتومب ربخلا لصوو ءانخويش ىلع ةتسلا بتكلا عمسو نالع نبا

 مرحملا ثلاث ةعمجلا ةركب هؤازع لمعو ديربلا عم ةنسلا نم موي رخآ
 ةالص هيلع يلصو مويلا اذه يف قشمد عماجب رسنلا تحت ةيتآلا ةنسلا

 . .نيدلا مجنو مناغ نب نيدلا ءالع ءالضفلا ضعب هاثرو «بئاغلا

 هبصانمو هلئاضف اوفصوو ءارعشلا نم مهريغو يدفصلا نيدلا مجنو

 . هتءورمو

 . (ةدحا) هلال“

 . (0508) ١/١/8 :نيمثلا دقعلا )١(



 يلازربلا تايفو
 موال سس

 ةخيشلا تيفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عساتلا نينثإلا رحس يفو
 ظفاحلا هيقفلا ةودقلا مامإلا خيشلا انخيش تنب ةشئاع ريخلا مأ ةحلاصلا

 دمحأ سابعلا يبأ ةودقلا ديسلا خيشلا نب دمحم ركب يبأ نيدلا بطق

 ىلاعت هللا اهداز ةكمب '"لكلا تس ىمستو ينالطسقلا نب يلع نبا

 ةكم ةربقمب سابعلا يبأ خيشلا اهدج دنع راهنلا لوأ تنفدو ءافرش

 اهدلومو يربطلا نبا نيدلا بحم خيشلا ةجوز يهو «ىلعملاب ةامسملا
 ةثلاثلا يف اروضح تعمس ؛«ةكمب ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس يف ابيرقت

 تبتك ةزاجإ اهلو ةئامتسو نيعبرأو تس ةنس يف ةكم خويش ضعب نم

 نب رفعج وبأو نيسحلا نب ميهاربإ خيشلا اهل زاجأ نممو ةنسلا هذه يف
 .م يبأ نب نمحرلادبعو يزيمجلا نباو قيلعلا نب زعألاو يديسلا
 .ةكرابم ةحلاص ةأرما تناكو «ةعامجو ليلخ نب فسويو

 نب دمحم نيدلا فرش خيشلا يفوت ةجحلا يذ خلس ةليل يفو
 نسحلا يبأ نيدلا نيمأ نب دمحم نيدلا فرش نب ميحرلادبع نيدلا نيمأ

 هوبأ ناك «"”يرزجلا نيكسم نب هللا ةبه كلملا ءانس نيدلارخف نب

 ديشرلا نم عمس ءرصمب ةئامتسو نيعبرأو نامث ةنس هدلومو رصمب

 0 ”'ههريغو ناهربلا نباو ريرضلا لامكلاو راطعلا

 خيشلا نب دمحم نيدلاردب هتوم انل طبض ءرصمب ريرحلا ةغبصمب انيمأ

 .يزملا نيدلا لامج

 دع دنع داع

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ةقرو ردق طقس (؟) .

 )( /ا" :ةنماكلا رردلا (ه:6) ع” /” : يبهذلا خويش مجعم 4 :يبهذلل ربعلا لويذ ١١١



 يلازربلا تايفو
 مو؟

 * مرحملا - ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس *

 بئاغ ىلع قشمد عماجب ىلص مرحملا نم ثلاثلا ةعمجلا موي يف
 نباب فورعملا يكم نب رمع نب دمحم نيدلا ردص مامإلا خيشلا وهو

 رايدلاب يفوت اضيأ لحرملا نباب هدلاو فرعيو لاملا تيب ليكو
 .ىلاعت ُةَُْْخك ةجراخلا ةنسلا رخآ يف هتوم ركذ «ةيرصملا

 لضافلا حلاصلا خيشلا يفوت مرحملا نم سداسلا نينثإلا ةليل يفو

 ينتخلا هللادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع ثدحملا

 ةيفوصلا رباقمب نفدو قشمد عماجب نينثإلا رهظ هيلع يلصو ''”يعفاشلا

 هرمع لج انقيفرو انبحاص ناكو ءابيرقت ةئامتسو نيعبس ةنس يف هدلومو
 ينغلادبعل ماكحألاو ةغللا نم ةنسح ءايشأ ظفحي ناكو لصحو لغتشاو

 ريغ اهلباقو اهححصو اهنقتأ دق اه ريغو ةيناجرجلاو يواونلل نيعبرألاو

 ريثك ناكو هيلع نوححصيو اهيلع مهخسن نولباقي سانلا ناكو «ةرم

 لثم انخويش نم ةعامج ىلع ثيدحلا نم اريثك عمسو «ةدافإلاو عفنلا

 عمسو بتكلا نم اريثك أرقو امهدعب نمو يطساولا نباو يراخبلا نبا
 اريخ اعضاوتم ناكو «هيلع ءانثلاب ةعمجم ةنسلألا تناكو هعم سانلا

 نيدلا ءالع خيشلا هاثرو ءادحأ محازي ال سفنلا هزن افيفع اكرابم احلاص

 ةقيرطلاو ريخلا نم هيلع ناك ام ركذو هيلع ىنثأو تايبأب مناغ نبا
 .هيلع هللا ةمحر ةديمحلا

 . ينتخلا لدب ينبجلا همسا يف فالخ عم 4١/8 :بهذلا تارذش (؟55)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 موو سس

 نب رفظم نب يلع نيدلا ءالع ردصلا يفوت مرحملا نم نماثلا يفو

 .هللادبع نيدلاردب دلاو وهو ةامحب ''"”يومحلا صانرق

 جاحلا نب دمحأ يفوت مرحملا نم رشع ثلاثلا نينثإلا ةليل يفو

 بابب نفدو ''”يفنحلا معنملادبع نب قلاخلادبع نب دمحم نيدلا مجن

 حصانلا نع بوني راصو ةدم زئانجلا ىلع أرق اباش ناكو ءريغصلا

 .بيقنلا

 ةالص تيلصو رمقلا فسخ مرحملا نم رشع عبارلا ةليل لوأ يفو

 ءاشعلا تيلصو اهنم غرفو ءاشعلاو برغملا نيب قشمد عماجب فوسخلا

 .يعفاشلا يركز نيدلا ىكز بيطخلا بئان بطخو اهبيقع

 هيقفلا خيشلا يفوت مرحملا نم نيرشعلاو يداحلا ءاثالثلا ةليل يفو

 "”يمورلا يولودلا دمحم نب دمحأ نب رصان نيدلا رصان ملاعلا مامإلا

 اهيقف ناكو «ةيفوصلا رباقمب نفدو ةيفنحلا ةيهاشخرفلا ةسردملا سردم

 نسح ادهاز احلاص اضيأ ناكو ةرظانمو ثحبو نوئف بحاص الضاف

 .ىلاعت ُةُقلُكك بيصن ةسائرلا يف هل سيل سبلملاو لكأملا

 ىلا لمحملا لخد مرحملا نم نيرشعلاو سداسلا دحألا ةركب يفو

 «قشمدب زارطلا راد دنع نكاسلا يرصانلا رادحلسلا نوغرأ نيدلا

 يسدقملا نيدلا ءالعو يفنحلا يقيطنملا نيدلا يضر خيشلا مهنمو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (©)
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 بكرلا يضاق وهو نارح يضاق نب نيدلاردبو ةلمج نب نيدلا لامجو

 نب نيدلاردبو دادقملا نب نيدلا ءالعو ...... نب نيدلا باهشو

 قفومو ميهاربإ هدلوو ناورم نب نيدلا لامجو هدلوو نذؤملا حيبص

 .قارولا دمحأو رابآلا تيب بيطخ نيدلا

 وبأ نيدلا لالج مامإلا هيقفلا يضاقلا يفوت مرحملا نم عبارلا يفو

 نب دجملا يبأ نب نسحلا نب يوقلادبع نب هللادبع نب يلع نسحلا
 رصمب '”يجولصعلاب فورعملا يعفاشلا يجلدملا ناميلس نب يجان

 باهشلا باتك ىور رصمب اسردم اهيقف ناكو «ةفارقلاب دغلا نم نفدو

 نيدلا نيمأ هنم عمس يشرقلا راطعلا نيدلا ديشر ظفاحلا نع يعاضقلل

 يف بانو ةئامتسو نيعبرأو تسس ةنئس رفص يف هدلوم «هريغو يناولا

 .ديعلا قيقد نبا نع رصمب مكحلا

 داك دك د

 )١( :ةنماكلا رردلا (411) 75/5 :يبهذلا خويش مجعم 5/ 0“ )41( .



 يلازربلا تايفو
 موب ادم

 »+ ةئام عبسو ةرشع عبس ةنس - رفص رهش *

 لضافلا حلاصلا خيشلا يفوت رفص نم سماخلا نينثإلا موي يفو
 دمحم نيدلا فرش مامإلا هيقفلا خيشلا نب دومحم ءانثلا وبأ نيدلا مجن

 ةربقمب ''”يريمنلا دمحأ نب دمحم نب نسحلا نب حارج نب نادمح نبا

 يبأ نم عمس «تام نأ ىلا اهب اميقم اهب لزي ملو انطب رفك راوج ابوقعب

 ةقشيقش نب بيجنلاو يجرشلا نيدلا مجنو ينارحلا قيدص زعلا

 هل زاجأو «مهنم ىورو مهريغو ثدحملا يسدقملا هللادبع بحملاو

 يفلسلا طبس يكم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ ةئامتسو نيسمخ ةنس يف

 مالسلادبع نب نيدلازع خيشلاو ميظعلادبع نيدلا يكز ظفاحلاو

 نب دامعلاو لاعنلا بجنألا نب دمحم نئاصلاو نينب نب ينغلادبعو

 طبس ظعاولا نيدلا سمش خيشلاو دمحم هيقفلا هوخأو يداهلادبع

 ليلخ نب ميهاربإو ادرم بيطخو يعوشخلا نب هللادبعو يزوجلا

 «يرزجلا تاماقم يلبرألا نيدلا فرش خيشلا نم عمسو «مهريغو

 الضاف اهيف ناكو اهنطوتساو انطب رفك لزنو نارح نم هدلاو ناكو

 نم يطايمدلا هنع بتكو ةئامتسو نيتسو نينثا ةنس تام اديجم ارعاشو

 .همجعم يف هرعش

 تنب لودعلا تس تيفوت رفص رشع سداس ةعمجلا موي يفو

 نب دمحم نب فيطللادبع نب دومحم ءانثلا يبأ نيدلا رخف ردصلا خيشلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
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 ها

 تناكو «''”يقشمدلا يملسلا ملاس نب ميهاربإ نب رماع نب ناميلس

 غياصلا ديمحلادبع اهدلو نم انعمسو ةياور اهل فرعأ ام ةريبك ةأرما

 هللا امهمحر يلع نيدلا ييحمو دمحم نيدلا سمش اهيوخأ نمو

 . ةثامتسو نيثالثو عبرأ ةنس يف اهدلاو ةافو تناكو «ىلاعت

 لهألا تس تيفوت رفص نم نيرشعلاو سماخلا دحألا ةليل يفو
 ("”يلبنحلا نب مجن نب دمحأ نب فسوي نب مجن نيدلا مجن تنب
 مأ يفاكلادبع نبا نيدلا ءايض خيشلا ةجوز يهو «نويساق حفسب تنفدو
 .حالصو ملع تيب نم ةريبك ةأرما تناكو هدالوأ

 باب جراخ قشمد رهاظ عماج ةرامع يف عرش رفص رهش يفو
 هتلبق ريرحتل ءاملعلاو ةاضقلا هيلإ رضحو قامسلا ركح ةلابق رصنلا

 دحألا موي ىف اهرمأ ىف لاحلا رقتساو تارم كلذ ببسب اوددرتو

 ةراشإو هتناعإو ناطلسلا موسرمب كلذو رفص نم نيرشعلاو سماخلا

 .باوثلاو رجألل ابلط كلذ ىف هتبغرو ةنطلسلا بئان نيدلا فيس ريمألا

 يلع ناحلاصلا ناخيشلا ةكمب يفوت رفص نماث سيمخلا موي يفو

 (*!هراكملا ىبأ نب دمحم نب هللادبع نيدلا مجنو ("”ىبيشلا ريجب نبا

 ةبعكلا حتاف ريجب نبا امأف «ىلعلاب روكذملا مويلا يف انفدو يومحلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 . (09) مقر ةيآلا ءارسإلا (8)



 يلازربلا تايفو
 مورس

 يضاق يربطلا نيدلا مجن نارقأ نم وهو «ليلخ نباو يطانرغلاو لاوطق

 نيدلا مجن امأو ةئامتسو نيسمخو عبس ةنس يف يضاقلا دلومو ةكم

 يضر خيشلا رهاصو ةكمب ةليوط ةدم ماقأ احلاص اخيش ناكف يومحلا

 مكحلا نب نيدلا مجن خيشلا باحصأ نم ناكو ماقملا مامإ نيدلا

 .ةنسح ءايشأو تاياكح هنع ظفحيو يومحلا

 ىلا رابخألا تلصو رفص نم نيرشعلاو عساتلا سيمخلا موي يفو

 رودلاو سانلا نم اريثك ائيش كلهأو كبلعبب لصح ليسلا نأب قشمد

 نم باتك ىلع تفقوو «عماجلا طئاحو دلبلا روس برخو رئامعلاو

 هللا هسرح يناكلمزلا نب نيدلا لامك خيشلا ىلا يرعملا نبا نيدلا مجن

 يف عقو رفص يرشع عباس ءاثالثلا راهن ناك امل هنأ يهنيو هيف ىلاعت

 ةنيدملا لخدو لامشلا ةهج نم دلبلا روس فسخو ميظع دعر ةنيدملا

 لخدو عماجلا ىلا لصوو ء«دلبلا ثلث ىلع ديزت ةريثك نكامأ برخأو
 يبرغلا طئاحلا ىلع يوق هنأ مث فصنو ةماق نع ديزي ام هيف عفتراو هيلإ

 مدرلا تحت مدعو ءاريثك ائيش اهريغو عماجلا عابر نم برخأو هبرخأو
 ام عيمج مدعو لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم هللا الإ مهملعي ال ريثك قلخ

 بدنلاو سانلا كتبت ادوهشم اموي ناكو «تالآلا نم عماجلا يف ناك

 ىرج ام ضعب وه كولمملا هركذ يذلا اذهو دلبلا راطقأ يف ليوعلاو

 عماجلا يف اقيرغ يريرحلا يلع خيشلا دجوو «نايعلاك ربخلا سيلو

 انيلع أرق مث ليللا يف ءاج ام هنوك هقلخب هللا فطلو «ريثك قلخ هعمو

 كبلعبب بئانلا يدامعلا باتك ىلاعت هللا هديأ نيدلا مجن ةاضقلا يضاق
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 ازربلا تايف
 سور سس 1 يارا كاد

 كبلعب ىلا ديعس نب دمحم نيدلا باهش ريمألا قشمد نم هجوتو
 وهو ىلاعت لاق «باتكلا اذه هعمو عجرو رومألا فشكو لاحلا ةيؤرل

 تكرإ# : ىلاعت لاقو '”4اًَمِوخَت اَلِإ ِتنيآْلاِب ُلِب امو# نيلئاقلا قدصأ
 ةميظعلا ةعقاولا هذه حمل نمف .'"'”4رسصْبأْلا لأب هر تكللك ف

 ريخب هدارأ ثيح ىلاعت هللا دمح راكتفالا بلقب اهدهاشو رابتعالا نيعب

 هريغب هسفن ةربع لعجو

 َنَحْبْمَم ©7) توكسيِه نك ل لومي نأ اًعَبَط دار آذإ :هرمأ آمَّنِإ
 . 74نوئعم هو ٍءنَع لك ُتْوكلَم ويب ىلا

 نم نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا راهن نم رصعلاو رهظلا نيب ناك املو

 قربو دعر تاذ ةميظع ةباحس هللا لسرأ ةئام عبسو رشع عبس ةنس رفص

 ةسورحملا كبلعب يقرش ةيدوألا اهنم تلاسف قدوو دربو ةريزغ راطمأو

 دلبلا ىلع تقرفتو اهريغو بنعلا راجشأ نم هيلع ترم ام تلمحو

 ىلا تهتنا ىتح تلاس ..... ةيقرشلا ةيحانلا ىف ةقرف نيتقرف

 اعافترا هتافرش غلبت تداك ىتح روسلا ىلع ةميظع 0 ع رهنلا

 امو روسلا تبثو ىلاعت هللا فطلف اعافتراو امظع هلوط يف تديازتو

 الو رمأ ريبك اهببسب هللا دمحب لصحي ملو ءاملا نايرج عم تفرصتف داك

 ةلخن بابو قشمد باب نيب اميف دلبلا تبكر ةيناثلا ةقرفلاو «داسف ريثك
 اوحن روسلا ىلع كانه ترجزناو............ لامشب دلبلا يقرش

 )١( مقر ةيآلا نارمع لآ )١7( .

 ةيآلا سي (؟) )87( .

 . ةقرو ردق طقس (*)



 يلازربلا تايفو
 عود( | ححبص

 هتحاسم ام دلبلا روس نم تقرخت تلقثو تعمتجا املف لاونملا كلذ نم

 لصحو ناكرألا ديدش ناينبلا مكحم هنأ عم اعارذ نوعبرأ لوطلا يف

 مامتلا ىلع اجرب تذخأف عرذأ ةسمخ هكمس نأ عم عدصتلا ....ام

 جربلا اذهو لامشلا نع هندب ضعبو نيميلا نع هندب ضعبو لامكلاو

 مل هلاح ىلع وهو ءاملا هلمحف اعارذ رشع ةسمخ بناج لك نم هعرذ

 «ضرألا نم عارذ ةئام سمخ وحن ةميظع ةحسف ىلع رم ىتح صقني

 ىلع الو... برغملا ةهج ىلا دلبلا يف ليسلا ذخأو

 نكاسملا برخف ايواسم ضرألل هلعج الإ هريغو ءانبلا نم صخاش

 تاهمألا لكثأو لافطألاو ميرحلاو لاجرلا قرغو لاومألا بهذأو

 عماجلا لخد ىتح لزي مل مث «ءانبألا متيأو جاوزألا ميأو ءابآلاو

 دمعلا سوؤر غلبي داك ىتح امبب رجناف هيلت يتلا ةسردملاو مظعألا

 مولعلا بتكو تاعبرلاو فحاصملا نم امهيف ام فلتأو ..... يف

 بولقلا جعزأ ام قرغو برخو امهيف ام ثعشو تايوبنلا ثيداحألاو

 نم هيلع رم ام ذخأو همدهف عماجلا نم يبرغلا رادجلا رجفناو «قلقأو

 نم قرخف ةروصنملا ةعلقلا قدنخ غلب ىتح نايعلاب ةدهاشم اذهو ناينبلا

 اعارذ نورشعو ةسمخ هرادقم ...... قصالملا يبرغلا دلبلا روس

 امو اعارس هراجشأ ....... الإ ناتسب ىلع رم امف دلبلا نم جرخف

 ىلع نكاسملا ووذ تراص ىتح يعلقأ ءامس ايو يعلبا ضرأ اي ليق

 دجاسملا تمدبتو تاقدصلا نوقحتسي لاومألا باحصأو تاقرطلا

 . تاولصلا تلطعتو

 ام بئارغلا نمو دعي ال ام بئاجعلا نم مويلا اذه يف ىرج دقلو



 4. ش يلازربلا تايفو

 يف ران نم ميظع دومع ءامسلا نم لزن هنأ تاقثلا ربخأ ىتح «دحي ال

 ام ناوكألا يف تاخرصلا نم عمسو ناخدلا نم يئرو ليسلا لئاوأ

 ىلع املاس هللا هبتك نم بطعلا ةنظم يف ملسو «ليحلا فعضي

 ام ةحاسم تناكو «هفتحب ىضق نم ةمالسلا ةنظم يف ..... هفعض

 روسلا نم قرخنا ام ةحاسم نم اوحن ضرعلا يف ناينبلا نم ذخأ

 هقرخ ام لطو «ضعب يف صقني دقو نكامألا ضعب يف ديزي مدقتملا

 نم ءاملا رجم تابنج ىلع ام امأو روسلا ىلا روسلا نم روكذملا ليسلا
 ال ام كلذ نم ثعشف هيلع ءانبلا مكحي يذلا ءانبلاو هيلإ ةبيرقلا نكاسملا

 يف كلهو ىصحي ال ام تالغلاو ثاثألاو لاومألا نم هيف فلتو دحي

 )١( صنلا ىلا فاضم نيسوقلا نيبام .



 يلازربلا تايفو
 عدالا حس

 ()[+ ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس - لوألا عيبر رهش +]

 جرخيو سانلا جئاوح يضقيو ضرقي ناكو م0 0 7 + + < + + + + 7

 هيقفلا خيشلا يفوت لوألا عيبر نم رشع ثلاثلا ءاعبرألا ةليل يفو

 نم نفدو '”يلبنحلا يراوخلا دعس نب لبش دمحأ وبأ لضافلا حلاصلا

 اديج الجر ناكو «ةنس نوسمخو ةسمخ هلو ريغصلا باب ةربقمب دغلا

 .نيملعتملا رايخ نم ةهازنلاو ةفعلاو ةنايدلاو لضفلا ريثك اكرابم

 عماجب سلج لوألا عيبر رهش نم رشع سداسلا تبسلا موي يفو
 نيدلا زع انخيش نب دمحم نيدلا لامك ردصلا ربنملا ىلع قشمد

 نسحأو داجأو سانلا ظعوو رجاتلا يدادغبلا يروزبلا نب ظوفحم

 قوتعم نيدلا مجن خيشلا هيخأ سلاجم اوركذتو ءهب سانلا حرفو

 .ىلاعت ُةْلُْ اهنسح اوفصوو

 ةرهاقلا نم لصو لوألا عيبر رهش نم رشع عباسلا دحألا موي يفو
 ناطلسلا ةرضح نم انهم نب ىسيع ريمألا نب دمحم ريمألا قشمد ىلا

 وهو «ةرم ريغ هيلإ رضحو ةنطلسلا بتئان هاقلتو هيلع امعنم الجبم امركم

 .رفاولا لقعلاو نيدلاو ريخلا هيف ردقلا ريبك لجر

 هيلع هلابقإو ناطلسلا يدي نيب برعلا ريمأ روضحب سانلا حرفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (577) 547/١ :ةنماكلا رردلا (؟)
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 .ىسيع نب انهم وخأ وهو «هموق ىلا املاس هعوجرو

 يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو يداحلا سيمخلا ةليل يفو
 ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش ئرقملا مامإلا هيقفلا خيشلا

 عماجب ةيفنحلا مامإ ناكو «ةيفوصلا ةربقمب نفدو '''يمورلا يغارملا
 قشمد رهاظ ةينوتاخلا هاقناخلاب اخيشو ةقيتعلا ةسردملاب اسردمو قشمد

 هتايح يف هيدلول ةروكذملا تاهجلا كرتو .تاهجلا نم كلذ ريغ رشابو
 هدنع مدقتو ةدم مرفألا نيدلا لامج ريمألا ةنطلسلا بئان ةمامإ رشاب ناكو

 يف مايقو فيعضلل ةثاغإو ةءورمو ةوخن هيف تناكو «همركيو هبحي ناكو
 ةهزن نكامأ اهيفو ءةنسح ةيواز يف اسلجم اهيف ىنتبا ناكو .قحلا

 حارشناب مهاقلتيف هدنع نوميقيو هنودصقي سانلا ناكو ةبيط عضاومو

 .اهريغو مراكمو ردص ةعسو

 تيفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا ةليل يفو

 نب ورمع نب نمحرلادبع تنب ةمطاف دمحم مأ ةكرابملا ةحلاصلا ةخيشلا
 ةيحلاصلا اضيأ '"”يدانملابو ءارفلاب اهدلاو فورعملا ةريمع نب ىسوم

 ةبرتب تنفدو يرفظملا عماجلاب ةعمجلا بيقع اهيلع يلصو «ةيلبنحلا
 ابيرقت اهدلوم ناكو «نيعستلا تزواج دقو ةمادق نب نيدلا قفوم خيشلا
 اروضح يديبزلا نبا نم تعمس «ةئامتسو نيرشعو ةتس ةنس يف

 نيرشعو نينثا نم رشاعلاو عساتلا امهو يراخبلا حيحص نم نيدلجم

 . (001) 578 /# :ةنماكلا رردلا )١(

 . ه ال١؟ رفص ىف هتافو رجح نبا ركذو ١6١ )١1847( /؟ :ةنماكلا رردلا (؟)
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 عووؤوأ حج

 لهأ ةبسن باب امهرخاو ةبادلاو زرغلاو باكرلا باب امهلوأو اداعيم

 اهمسا دجوي ملو هريغ ةياور اهل ملعن الو ةرم ريغ كلذ تورو «نميلا

 ىلعو ...... ةقبطلا ىف ءامسألا قاروأ ىف اندجو امنإو ةقبطلا يف

 ةريخ ةحلاص ةأرما تناكو ءروكذملا داعيملا اهعامس ةمالع اهمسا

 ميهاربإ خيشلا اهمع نبا ةجوز يهو ءاهرمع رخآ يف تدعقأو ةكرابم

 نمو روكذملا اهجوز نمو اهنم انعمس «ءارفلا ورمع نب نسحلا يبأ نبا

 اهوبأ ناكو ىلاعت هللا مهمحر ةيفصو ليعامسإ نيدلازع خيشلا اهيوخأ

 .نيصاوخلاب الالد

 مجن مامإلا هيقفلا يضاقلا يفوت لوألا عيبر رهش ثلاث دحألا يفو

 ةسردملاب ''"يفنحلا ىطلملا دواد نب ناورم نب دواد ناميلس وبأ نيدلا

 نايعأ نم اريبك اخيش ناكو «ةفارقلاب دغلا نم نفدو ةرهاقلاب ةيرهاظلا

 قشمد ىلا مدقي ناكو ركسعلا ءاضق يلوو سرادم ةدعب سرد ةيفنحلا

 هيف ناكو هتماقإ مايأ نيدلا ماسح ةاضقلا يضاق نع ةباين اهيف مكحيو

 . بصعتو ةءورم
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 . هتمجرت ىلع رثعأ مل 000
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 »+ ةئام عبسو ةرشع عبس ةنس - رخآلا عيبر رهش خ

 ناتسراملا راوج قيرح عقو رخآلا عيبر رشاع ءاثالثلا موي يفو

 . ةريسي نكامأ تثعشت تو

 لجألا خيشلا يفوت رخآلا عيبر نم رشع عباسلا ءاثالثلا ةليل يفو

 نب ةمالس نب يضار نب دياف نب ناوضر نب دياف دمحم وبأ نيدلا جات

 عماجب مويلا اذه رهظ هيلع يلصو ''”ينولجعلا يشرقلا دمحأ نب نسح
 مايأ رخآ يف ىلاعت هللا اهفرش ىنمب هدلومو نويساق حفسب نفدو قشمد
 نيب بتكو دوهشلا عم سلجي ناكو «ةئامتسو نيسمخو ثالث ةنس ىنم

 ةباتكلا تاهج يف مدخ مث ةدم يفنحلا نيدلا ماسح ةاضقلا يضاق يدي

 .رشحلا ناويدب الماع ناك تام املو ءراغصو رابك تاهج يف لقنتو

 نب نامثع نيدلا ردب ئرقملا خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش يفو

 بابلا ةربقمب نفدو ''”ساوقلا يقشمدلا يشرقلا لضفلا يبأ نب فيس
 هللا باتكل اظفاح ةوالتلا ريثك اكرابم اخيش ناك «نيعستلا غلبو ريغصلا

 يسلدنألا مساقلا نيدلا ملع خيشلا ىلع تاياورلاب تاءارقلا أرق ناكو

 دلاو وهو عماجلاب ريدصت ةقلح هل تناكو «يواوزلا نيدلا نيز خيشلاو

 .ساوقلا نب دمحم نيدلا رصان انبحاص

 ركسع نم ةراغ تلصح رخآلا عيبر رهش نم لوألا رشعلا يفو

 )١( /؟” :ةنماكلا رردلا 55٠ )5041( .

 )( .هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 عدد محبس

 قشمدب انيلإ اهربخ لصوو يبسو بهنو رسأ عقوو دمآ ةنيدم ىلع بلح

 .ىلوألا ىدامج لوأ يف

 يفوت رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا ءاثالثلا موي رصع يفو
 يبأ نب نامثع دمحم وبأ نيدلارخف ردصلا لدعلا نيمألا حلاصلا خيشلا

 عمج ري ملو :نيدلاردب هدلو لاق ءُةْلَُكَك '")يزازعلا هللا معن نب ءافولا

 موي ةوحض هيلع يلصو تلق «ملاعلا نم هتزانج يف عمتجا امم رثكأ

 الجر ناكو «ريغصلا بابلا ةربقمب هتبرتب نفدو قشمد عماجب ءاعبرألا

 ربلاو ةوالتلا ىلع ابظاوم ةءورملا رفاو ةنامألا ريثك اكرابم احلاص اديج

 ىلع هتوم موي سانلا عمجأ ةريسلا روكشم فورعملا لعفو ةقدصلاو

 بويأو رسيلا يبأ نبا نع انل ىور «ليمج لكب هفصوو هيلع ءانثلا

 يحانجلا نيدلا زع ريمألا ةعيدول هدر هتنامأ نم رهتشا اممو «يمامحلا

 رهوجو نيع نم رانيد فلأ نوتس اهرادقمو اهايإ هعدوأ ناكو ةزغ بئان

 ىلع علطا نكي ملو بلحب ديرجتلا يف روكذملا تامو «كلذ ريغو

 ةنايد ةعيدولاب مهفرعو ريمألا دالوأب نيدلارخف عمتجاف دحأ ةعيدولا

 .اريخ ىلاعت هللا هازج هتمذل ةءاربو ةنامأو

 د6 دع د

 قوس اه ماقيو جاحلا اهؤطي ءاقلبلا ىرق نم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : ءازيز )١(
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 +ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس - ىلوألا ىدامج *

 ديعأ زامج نب روصنم ريمألا نأ ىلوألا ىدامج يف رابخألا تلصوو
 اهيلإ ةيرصملا رايدلا نم ريمأ هعم رضح ء«ةيوبنلا ةفيرشلا ةنيدملا ىلا
 هذخأ جحلا دعب ةجراخلا ةنسلا رخآ يف ناك دقو هتداع ىلع اهيف هررقو

 ةيرصملا رايدلا ىلا ةنطلسلا بئان نوغرأ نيدلا فيس ريمألا ةنيدملا نم

 ناطلسلا هيلع معنأ مث ةريسي ةدم ةرهاقلا يف يقبو هيخأ نبا هضوع ررقو
 هيلع راغأ ةنيدملا يف هرارقتسا دعب هنأ اضيأ هغلبو «هداعأو هنع يضرو

 هللا هملس مث شيوشت ةنيدملاب لصحو لبج ىلا هوأجلأو هيخأ دالوأ

 .هرمأ رقتساو ىلاعت

 تخت ىلع ادنبرخ نب ديعس وبأ سلج رهشلا اذه لهتسم يفو
 .ةنس ةرشع ىدحإ ذئموي هرمعو ةيناطلسلا ةنيدملاب كلذو كلملا

 هللا زعأ ناطلسلا جرخ ىلوألا ىدامج نم عبارلا سيمخلا موي يفو
 هنم رشع يناثلا ةعمجلا ةليل يف ةزغ ىلا لصوو ةرهاقلا نم هراصنأ
 هعسات ءاثالثلا موي يف ناطلسلا يقلتل ةنطلسلا بئان قشمد نم هجوتو

 نم هبحص نم ىلعو هيلع علخو ؟''ازيز ةكربو نابسح نم هب عمتجاف
 موي يف اهيلإ اولصوو قشمد ىلا اوداعف عوجرلا يف مهل نذأو ءارمألا
 هللا هرصن ناطلسلا هجوتو رهشلا اذه نم نيرشعلاو سماخلا سيمخلا
 ىلا اعجار در مث امايأ كبوشلا يضارأو هيضارأ يف ماقأو كركلا ىلا

 . (51 410/1814 //7 :ةميظع ةكرب اهيفو
 . قدح ا : ةنماكلا رردلا 0(
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 عدلا ححص

 .ةرخآلا ىدامج نم رشع نماثلا يف اهلخدو ةرهاقلا

 قشمد مدق ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا تبسلا موي يفو

 جات يضاقلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا رخف ةاضقلا يضاق ةسورحملا

 دمحأ سابعلا يبأ نيدلا نيز مامإلا يضاقلا نب ةمالس ريخلا يبأ نيدلا

 سورحملا ماشلاب ةاضقلا ءاضق ايلوتم يكلاملا يردنكسالا ةمالس نبا

 ئرقو هئاقلل نايعألاو ةاضقلا جرخو « هيليط كلام مامإلا بهذم ىلع

 نايعألا روضحب هلوصو موي يناث دحألا موي قشمد عماجب هديلقت

 هيفو رخآلا عيبر رهش نم رشع يناثلاب خرؤم وهو سانلا ةماعو ءاهقفلاو

 دادتشاو هفعضل يواوزلا نيدلا لامج ةاضقلا يضاق نع اضوع يلو هنا

 . هضرم

 دج د



 1 يلازربلا تايفو

 » ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس - ةرخآلا ىدامج *

 ةاضقلا يضاق سردلا ركذ ةرخآلا ىدامج لهتسم ءاعبرألا موي يفو

 رضحو ةيرونلا ةسردملاو قشمد عماجب يكلاملا ةمالس نب نيدلا رخف

 نيروهشملا هبهذم ءالضف نم ريبك مامإ وهو «نايعألاو ةاضقلا هدنع

 ةراهطب تيبلا فرشو ةمارصلاو نيدلاو هقفلا نيب عمج ةيرصملا رايدلاب
 ةريسلا يضرم لدعلا ةاضق نم وهو ةحاسلا ءاقنو سفنلا ةهازنو ةأشنلا

 .ةقيرطلا دومحم

 قشمد ىلا ربخلا لصو ةرخآلا ىدامج نم سداسلا نينثإلا موي يفو

 ةرهاقلا ىلا كركلا نم لمح هنأو صأ رداهب نيدلا فيس ريمألا صالخب

 عيمجو هناملغو هلهأ حرفف هنع يضر ناطلسلا نأو «هيلع امعنم امركم

 هلقعو هتاقدص ةرثكو هدوجل ةيعرلا ىلا بوبحم ريمأ هنأل سانلا

 ا . هنوكسو

 نب دمحأ نيدلا دامع يفوت ةرخآلا ىدامج عباس ءاثالثلا ةيشع يفو

 رباج يبأ نب اجرلا نب نامثع نيدلارخف نب دمحأ نيدلا باهش ردصلا

 هناتسبب ''"سوعلسلا نباب فورعملا يقشمدلا يخونتلا رهزلا يبأ
 اريثك جح ناكو ءريغصلا بابلا ةربقمب ءاعبرألا ةركب نفدو «ةوبرلاب

 تاقوألا ضعب يف هيرتعي ناكو «مهيلإ ناسحإ هلو ءارقفلا ىلا ليم هيفو

 يضاق ىلع دهش همع مايأ يف ناكو سيكو ةراجت هلو هلقع يف صقن

 )١( :بهذلا تارذش (غالال) ”ا/٠ /7 :ةلبانحلا تاقبط ليذ 87/8 .



 يلازربلا تايفو
 عر. تححح

 ةئامتسو نيتسو تس ةنس يف هدلومو «يوخلا نبا نيدلا باهش ةاضقلا

 نالع نباو ءاطع نبا يضاقلا هخويش نمو اريثك هدلاو هعمساو قشمدب

 دمحم ينبال هيلع تأرق «العلاب زاجحلا قيرطب ثدحو يراخبلا نباو

 ءاطع نب نيدلا سمش يضاقلا نم هعامسب راجنغ ةخسن ىلاعت هَلْ

 . ىفنحلا

 هيقفلا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نماثلا ءاعبرألا موي يفو

 نب دلاخ نب دمحم نب مساقلا وبأ نيدلاردب لضافلا لماعلا مامإلا

 هتدلاو دنع ةيفوصلا رباقمب مويلا اذه رخآ نفدو '''ينارحلا ميهاربإ

 ىدحإ وأ ةئامتسو نيسمخ ةنس يف ابيرقت هدلومو ريبك عمج هرضحو

 عمسو ةدم هبهذم خويش ىلع لاغتشالا مزالو هقفتو «نارحب نيسمخو

 نيدلا سمش يضاقلاو يفريصلا نباو رسيلا يبأ نباو مئادلادبع نبا نم

 امامإ ناكو «ةريثك ةعامجو يفنحلا نيدلا سمش يضاقلاو يلبنحلا

 نع ةباين ةيلبنحلا ةسردملاب سردو سرادملاب اهيقفو ةيزوجلا ةسردملاب

 هب هللا عفن ةيميت نبا نيدلا يقت مالسإلا خيش مامإلا خيشلا همأل هيخأ

 ناكو «ىتفأو ةلبانحلاب فورعملا نيحامرلاب ريبكلا دجسملا ةمامإ رشابو

 سانلا نع اعطقنم قلخلا نسح رشلا ليلق ريخلا ريثك اكرابم اهيقف
 ةكرت هدالوأل فلخو بسكتيو رجتي ناكو لاملا نم ائيش لصحيو

 . ةديدع تارم ةفرع نبا ءزج قورو

 ةاضقلا يضاق يفوت ةرخآلا ىدامج نم عساتلا سيمخلا موي يفو

 :ةرهازلا موجنلا )11١7( 544 /* :ةنماكلا رردلا (75) ١945 /7 :يبهذلا خويش مجعم )١(



 يلازربلا تايفو
 ١اء

 يواوزلا ارمرس نب ناميلس خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا لامج
 بيقع هيلع يلصو ةيكلاملا ةيماصمصلا ةسردملاب قشمدب '''يكلاملا
 فرط يف ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو قشمد عماجب ةعمجلا ةالص

 ىلعو هيلع سانلا ىنثأو «ريثك قلخ رضحو جنرانلا دجسم ةلابق ةربقملا
 ءابيرقت نيثالث نس يف وأ ةئامتسو نيرشعو عست ةنس يف هدلومو هتريس

 سمخ ةنس رطفلا ديع موي برغملا نم ةيردنكسالا تلخد :يل لاق

 توم ينغلب نيتنسب كلذ دعب .«تملتحا نكأ ملو ةئامتسو نيعبرأو

 هل ركذي ناكو برغملا ىلا عجري ملف «نيعبرأو عبس ةنس يف يدلاو

 كلذلف طبض ىلا جاتحت ةلكشم اهبلاغ نكلو امسا نيرشع نم رثكأ ابسن
 خيشلا نم ثيدحلا عمسو «ةيرصملا رايدلاب هقفلاب لغتشاو ءاهكرت
 يبطرقلا رمع نب دمحأ سابعلا يبأ مامإلاو يسرملا نيدلا فرش

 نب دمحم هللادبع دمحم يبأو مالسلادبع نب نيدلازع خيشلاو

 نايعأ نم ةرهاقلاب ناكو «مهريغو يسرملا هلطرب نب نمحرلادبع

 حجرتو ةرهاقلاب بانو ةيبرغلاو ةيقرشلاب مكحلا يف بانو دابعلا لودعلا

 يلوو كلذ متي ملف ساش نبا ةافو بيقع ةيرصملا رايدلاب ءاضقلا ةيلوتل
 ىلوألا ىدامج رشاع يف انيلع مدقو قشمد ءاضق يلو هنأ مث فولخم نبا

 ناكو ةنس نيثالث وحن قشمدب ايضاق رمتساو ةثامتسو نينامثو عبس ةنس
 ماكحأ نم همايأ يف انل رهظو ...... ماكحألا يف ةوقو ةمارص هيف

 ةيرونلا ةسردملا رمعو «كلذ لبق افورعم نكي مل ام كلام بهذم

 . 89/8 :بهذلا تارذش 4

 ٠59/4 :ةنماكلا رردلا (805) 79١/75 :خويشلا مجععم 47/4 :يبهذلل ربعلا لويذ )١(



 يلازربلا تايفو
 ع١ حس

 هب تدتشاو ةشعر هتيالو طسو ىف هل تلصحو ةيماصمصلا ةسردملاو

 يقبو مالكلا نع هناسل لقثو ةقشمو ةفلكن د ءاضقلا ةفيظوب موقي ناكو

 ءاموي نيرشع وحنب هتوم لبق مكحلا نع فرصناو «تام نأ ىلا كلذك

 باتكبو ىبحي نب ىيحي ةياور كلام أطومو ملسم حيحصب ثدحو

5-508 

 خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم رشع يداحلا تبسلا ةليل يفو

 حالص ةودقلا دهازلا مامإلا خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش

 يبأ نيدلا باهش دهازلا ثدحملا هيقفلا مامإلا خيشلا نب ىسوم نيدلا

 يحلاصلا مث يسدقملا لالب نب حجار نب فلخ نب دمحم هللادبع

 يف هدلومو «نويساق حفسب نيدلا قفوم ةبرتب دغلا نم نفدو ''”يلبنحلا
 هل انسح اخيش ناكو «ةئمتسو نيعبرأو ىدحإ ةنس لاوش رشع يداح

 عمتجاو ىرسألا بلط يف ....دالب ىلا رفاسو ةليضف هدنعو مظن

 نم عبارلا ءزجلا ةريمق نبا نم عمس ءهومركأو رايدلا كلت نايعأب

 نبا نم عمسو «ةدع تارم هب ثدحو ةدهش نبا عامسب رافصلا ثيدح

 دمحمو ادرم بيطخو دعس نباو ينادليلاو يسرملاو ةملسم

 «مهريغ ةعامجو ليلخ نب ميهاربإو يداهلادبع ينبا ديمحلادبعو

 هنأ مث نسحلا طخلا بتكو فالخلا نم اقرط أرقو اهيقف هدلاو ناكو

 كلسو نسح رعش هلو دالبلا يف حاسو ديرجتلاو هقفلا لهأ ةقيرط كلس

 ناكو ةئمتسو نيعبرأو ثالث ةنس يف تامو فوصتلا لهأ كلسم هيف

 . 85/8 :بهذلا تارذش (/56)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 مسلس 2*

 .اعيضر اذه هدلو

 يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا ءاثالثلا ةليل يفو
 دغلا نم نفدو 2''”يسنالقلا يزغلا راتخم نيدلا ريهظ حلاصلا يشاوطلا

 حصنو عضاوتو ةدومو ريخ هيف اكرابم الجر ناكو .«نويساق حفسب
 غلبي ملو تاراركتلا امزالم ةوالتلا ريثك ناكو ةرم ريغ جحو ةقفشو
 . خويشلا ضعب نم انعم عمسو جحلا يف انقفارو ةنس نيسمخ

 دمحا وبأ نيدلا ءالع رمعملا ريبكلا ريمألا يفوت رشع يناثلا يفو
 ناكو «ةرهاقلاب ةيرذوجلاب "”يباطخلا يفريصلا هللادبع نب يدغتشك

 ضعب نمو ينارحلا بيجنلا نم عمس «نيعستلا زواج ارمعم اخيش
 نيدلا رصان امهو هعم اعمس نادلو هلو يعوشخلاو يريصوبلا باحصأ

 انل هتافو طبضو «ءةيرصملا ةعلخلاب . . . .دمحأ نيدلا باهشو دمحم

 .روكذملا رهشلا رشع ثلاث نينثإلا موي يف يزملا نبا

 اموصر كله ةرخآلا ىدامج رشع عسات دحألا موي يفو

 هيلإ ددرتيو ةسورحملا رصم رخآ يف ةناوعش ريدب اميقم ” ”ينارصنلا
 يلإ بتك «لقعلا ءافعض نم نيملسملا نم ةعامجو هتلم لهأ نم ةعامج

 .يلتاقملا نيدلارخف كلذب

 دإع دلع دع

 )١( :ةنماكلا رردلا 5758/7 )59( .

 هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟) .

 )*( .هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 عا ١ حج

 * ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس - درفلا بحجر رهش +

 فيس ريبكلا ريمألا قشمد ىلا لصو بجر عبار نينثإلا ةليل يفو

 هتمالسب سانلا رسو ءاشعلا تقو هراد لخدو يروصنملا صأ رداهب نيدلا

 .هراصنأ هللا زعأ ناطلسلل ةيعدألا ترفوتو نجسلا نم هصالخو

 هوخأو مناغ نب نيدلا ءالع هجوت بجر عبار نينثإلا موي يفو

 «ناطلسلا نم بلطب ديربلا ىلع ةسورحملا ةرهاقلا ىلا نيدلا باهش

 نم اعنتماف «بلحب رسلا ةباتكب نيدلا ءالع خيشلل مسرو امركأ املو

 هل مسرف هنطوو هدلب ىوس رتخي ملف ةرهاقلاب ةماقإلا هيلع ضرعو كلذ

 ىلع قشمد ىلا اعجرف نيتعلخب امهل مسرو قشمدب همولعم يف ةدايزب

 امهاسبلف ناتعلخلا امهيلإ تلمحو ناضمر رهش يف اهالصوو ديربلا

 رطاخلا رارقتساو ةمالسلاو مودقلاب ةئنهتلاب امهيلإ سانلا رضحو
 م.م

 . قسملدب

 يناطلسلا لمحملا جرخأ بجر نم رشع يداحلا نينثإلا موي يفو

 جرفتلل سانلا جرخو همامأ سانلا بكرو قشمدب ةسورحملا ةعلقلا نم

 ملعو «هرفسل ةاضقلا يضاق الو هضرمل ةنطلسلا بئان رضحي ملو

 مايأ عماجلا ىلا قجنسلا لمحو بكرلا هجوتب نذإلاو جحلاب سانلا
 .ىلاعت هللا هرصن ناطلسلل ةيعدألا ترفوتو عمجلا

 نيدلادجم ردصلا يفوت بجر نم رشع ثلاثلا ءاعبرألا موي يفو

 ىيحي نب دمحم نيدلا سمش يضاقلا ريبكلا ردصلا خيشلا دلو دمحم



 يلازربلا تايفو
 د-دمسس ل 1

 «نويساق حفسب نفدو قشمدب فاقوألا رظان دلو وهو 2'”نارح يضاق
 .رمعلا نم نيثالثلا رشع يف تام اباش ناكو

 ةالص انيلصو رمقلا فسخ بجر رشع عبار سيمخلا ةليل يفو
 . قشمد عماجب فوسخلا

 نب دمحأ سابعلا وبأ يفوت بجر رشع عبار سيمخلا موي يفو
 كلذكو ©"'”ينابقلا يحلاصلا زارح نب بعالم نب يلع نب دمحم خيشلا
 حفسب نفدو يرفظملا عماجلاب روكذملا مويلا رهظ هيلع يلصو هوبأ ناك
 مئادلادبع نبا نم هعامسو «نيسمخو عبس ةنس ابيرقت هدلومو نويساق
 نب ىسوم نع هدلاو ىورو «ريبكلا فرشلاب نيراطعلا دنع نينثا ةنس يف
 .قفوملا خيشلاو يليجلا رداقلادبع خيشلا

 نيدلا ناهرب خيشلا يفوت بجر فصتنم يف ةعمجلا موي يفو

 عماجلاب هيلع يلصو ةيطاسيمشلا هاقناخلاب "”راصقلا يفوصلا يراخبلا
 رضحي نوكسلا ريثك انسح الجر ناكو «ةيفوصلا رباقمب نفدو رومعملا
 .ةيفرشألا ثيدحلا راد انعم

 دمحم نب ركبوبأ خيشلا يفوت بجر فصتتنم ةعمجلا موي يفو

 هللادبع وخأ وهو بتك هلو الغتشم ناكو ,(؟”ببطتملا يدرعسألا

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)
 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)
 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (8)



 يلازربلا تايفو
 و١ حصصح

 وبأ نيدلا نيز يفوت بجر نم نيرشع عباسلا دحألا ةليل يفو

 نب نمحرلادبع نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا نب نمحرلادبع دمحم
 يلبنحلا يسدقملا ديمح نب سيردإ نب نيسح نب دماح نب نسح

 موي كانه نفدو ارعشلا نم يرعشألا ةيرقب 2'”طاريقلا نباب فورعملا

 ىدحإ ةنس ناضمر رشع سداس ءاثالثلا موي هدلومو رهظلا دعب دحألا

 نبا نع ةفرع نبا ءزج انل ىور ءنويساق حفسب ةئامتسو نيتسو

 دزربط نبا باحصأ نم ةيحلاصلا خويش نم ةعامج نم عمسو مئادلادبع

 دهشيو يلبنحلا نيدلا يقت ةاضقلا يضاق دنع رضحي ناكو «مهريغو

 .هريغ ىلعو هيلع

 بطق لدعلا يفوت بجز نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي يفو

 نب ميحرلادبع نيدلا لامك انّحيش نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا

 نفدو ةرهاقلاب (””يلبنحلا يواشنملا ماغرض نب نسح نب نسحملادبع

 ءزج عمس « ةئامتسو نيسمخو عبس ةنس يف هدلومو ةفارقلاب دغلا نم

 نيرصقلا نيب ادهاش ناكو ىنارحلا فيطللادبع بيجنلا نم ةفرع نبا

 .يناطلسلا خبطملا ىلع مدخيو

 هذه يف لصح هنأ هيف ربخي ىلتاقملا نيدلارخف باتك لصوو

 نم عباصأ ةتس غلب هنأ وهو نينس نم قفتي مل ام لينلا ةدايز نم ةنسلا

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/ ٠/ا١ )/579( .

 اهنيب قوس تاذ ةليوط ةريبك ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : جريشلا ةينم (1)



 4 يلازربلا تايفو

 ةلقتسملا دالبلا نم ريثك قرغو ةريثك روسج تعطقتو كلذ بيسب

 رز
 بهذلاو لاومألا نم اهيف سانلل بهذو اليل جريشلا ةينم تقرغو

 .ريثك ءيش لالغلاو ناتكلاو رودلاو نيتاسبلاو ةضفلاو

 ةكرب ضرأب لبطسا يقاسلا رمتكب نيدلا فيس ريمألل ناك هنأو

 مهيلع فقو رهاظلا كلملا ناطلسلا ثراول ضرألاو ليفلا

 0 ضرألا نأ ليقو مهيلإ .....ضرعتف

 ملف ضرألا ....... .. لودعلاو مكحلا باونو لاملا تيب ليكو

 ضرأ انوطعأ اولاقف ةعطق تداز اهنأ ليقو ىرخأ ةرم اولسرأف ائيش دزت

 نكمي ام فقو ضرألا ليقف ةدايزلا ةعطقلا هذه نع اضوع لبطصإلا

 ملف نينسلا نم متدرأ امهم ضرألا ةرجأ ضبقب انيلع دهشف ضيوعتلا

 هيف زوجي ةفينح يبأ بهذم نأ ناطلسلل ليقف «كلذب اضرلا لصحي

 بلطو يفنحلا يريرحلا نب نيدلا سمش ةاضقلا يضاق بلطف ضيوعتلا

 فسوي يبأ نع ةياور هذه لاقو ةضياقملاب مكحلا نم عنتماف كلذ هنم

 رمع نيدلا جارس يضاقلا رصمب ناطلسلا ىلوف ءابب لمعأ ال انأو هدحو

 جارس باجأو هبصنم نم ةاضقلا يضاق لزعو امكاح يجورسلا رهص
 ةريسي ةدم رصم ءاضق ىلع يقبو هراتخاو ضيوعتلاب  مكحلاب نيدلا

 ةعقاولا هذهب هتلزنم تمظعو نيدلا سمش ةاضقلا يضاق ديعأو تامو
 .ةنسح ةعلخ هيلع علخو

 د دع دع

 . )١١51/8( 597/8 :خسرف ةرهاقلا نيبو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 عار د

 + ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس - كرابملا نابعش *

 دمحم وبأ هيقفلا خيشلا يفوت نابعش سماخ سيمخلا موي يفو
 نم نفدو بدؤملا ''”يعفاشلا ....... دمحأ نب يلع نب هللادبع

 هفئاظو ىلع ابظاوم اديج الجر ناكو ءريغصلا بابلا ةربقمب هموي

 ءابدألا ةقيرط ىلع نسحأو طخلا دوجو ةليضف هيفو هبتكمو هدلجسمو
 نبا نيدلازع ةاضقلا يضاق حدم «نسح مظن هلو بتكلا نم ةلمج خسنو

 يقرافلا نيدلا نيز خيشلاو يكزلا نبا نيدلا ءاهب ةاضقلا يضاقو غياصلا

 يف لاقف هدلوم نع هتلأسو ءانقتم اظفح نارقلا ظفحي ناكو مهريغو
 ذخأ ركذأ :يل لاقو '"”ةيليبشأ ةنيدمب ابيرقت ةثامتسو نيعبرأو نينثا ةنس

 «ةئمتسو نيعبرأو تس ةنس بجر يف كلذ ناكو نيملسملا نم ةيليبشأ

 اريثك اذه دمحم وبأ عمسو كلذب افورعم ةماللال ايدؤم اضيأ هوبأ ناكو

 كلذل ابظاوم ناكو ءازجألاو بتكلا نم قشمدب ةيوبنلا ثيداحألا نم

 ةيثرم هلو 00 < يرهوجلا يلامأ نم ةما امم م مماة ل ءاءافالاو ثدحو

 .كلذب رسف ارضاح وه ناكو خيشلل رابخألا ةنيهج يف راطعلا

 نيدلارخف حلاصلا خيشلا يفوت نابعش نم عساتلا نينثولا موي يفو

 ميقملا ©"”شارفلاب فورعملا ينيدراملا ميهاربإ نب بوقعي نب رامع

 )١( :سلدنألاب ةميظع ةريبك ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةيليبشأ ١/777
. )550( 

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 دل 0484

 الجر ناكو «ةيفوصلا رباقمب نفدو قشمد عماجب نييبلحلا ةروصقمب

 اريثك انعم عمس «عضاوتلاو ةدوملا ريثك عابطلا ريخ قلخلا نسح اكرابم

 ناكو نيدلا رخف هدلو عيمستل يرهاظلا نبا نيدلا لامح خيشلا مدق امل

 .هبظاويو همدخي

 لضافلا هيقفلا يفوت نابعش نم رشع يناثلا سيمخل لا ةليل يفو

 نابللا نب .يلع نب نامّثع نب ميهاربإ . . . . يبأ نب دمحم نيدلا سمش

 باب رباقمب اهب نفدو قشمد عماجب دغلا نم هيلع يلصو ''”يعفاشلا

 لهأل ابحم ريخلا ريثك احلاص الضاف اهيقف اديج الجر ناكو «ريغصلا
 رهاصو «بتك ةدع هطخبب بتكو هقفلاب لاغتشالل امزالم حالصلاو ملعلا

 ةيمراصلاب هتسردمب هنكسأو هتنبا هجوز بيقنلا نبا نيدلا سمش خيشلا

 .تام ابهمو

 نب دمحم نيدلا دامع يضاقلا يفوت نابعش رشع يداح يفو

 ("”يريونلاب فورعملا بتاكلا يرصملا يراصنألا بوقعي نب دمحم
 سانلا دوجأ نم ناكو اهناويد بحاص ذئموي ناكو ءاهب نفدو سلبارطب

 امئاد سيمخلا موصيو ةوالتلا ريثك وهو زيزعلا باتكلا ظفحيو اعابط
 راطقألا يف مدخيو ةقدصو ريثك رب هدنعو «ءارقفلا يف ةديقع نسح هلو

 ىلا هنم لقنو ميلقإلاو ةطوغلاو جرملا رظن ىلوت ماشلاو رصمب رابكلا
 ديعأ مث ةليوط ةدم كركلا ىلاو دفص رظن ىلاو قشمدب ناويدلا ةباحص

 اميرك ناكو «سلبارط ناويد ةباحص يلو تقو رخآو دفص ىلا

 )١( :ةنماكلا رردلا ١57/5 )554( .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 عاب ىء ححجححب

 هطبض نينامثلا رشع يف تامو «تاقفنلا ريثك ائيش رخدي ال اعضاوتم

 . خرؤملا يرزجلا نيدلا سمش خيشلا هرمأ نم كلذ ركذو

 وبأ نيدلا دامع خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو سماخلا يفو

 نب ميركلادبع نب نمؤملادبع نب دمحم نب هللادبع نب دمحم هللادبع
 ©0”يردنكسالا يديعصلا يريصوبلا دمحم نب هللادبع نب نسحملادبع

 يفلسلا طبس نم عمس ....اخيش ناكو «لامجلاب اضيأ بقليو اهب

 ةنس نيثالث وحنب هتوم لبق زاجأ ثدحو

 نيز ريمألا يفوت نابعش نم نيرشعلاو سداسلا سيمخلا موي يفو

 نيسمخ ريمأ ناكو «نويساق حفسب نفدو "”يروصنملا كرابم نيدل

 هينيع حدق هنأ مث هزبخ عطقف كانه يمعف سلبارط ىلا لقن مث قسشم

 .زبخلا هيلإ دعي ملو 7

 ا يل يت احس نم نيرصاو عيال ةمصلا مد ينو

 هيلع يلصو ©”ين 0 راق ١! هللادبع نب ناورم نيدلاردب لدعلا هيقفلا خيشلا

 نانثا ةرمعو ةزملا ةربقمب ربقمب نفدو قشمد عماجب ةعمجلا ةالص بيقع

 نسح الضاف ناكو هريغو نالع نبا نم يعم عمسو «ةئس لوسمخو

 هتفيظو ىلع ابظاوم ةريسلا روكشم جردلا باتك نم اننفتم ةباتكلا

 . ءاشنإلا ناويد ىف هتوم بيقع امدخ نانثا مهنم دالوأ ةدع فلخو

 . (إل؟59) ؟اله :ةنماكلا رردلا )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (”)



 6 يلازربلا تايفو

 نيدلا حالص يفوت نابعش نم نيرشعلاو عساتلا دحألا ةليل يفو

 دغلا نم نفدو هدلاو ..... ("”يقشمدلا ليلخ نب بويأ نب دمحم

 انعم عمس «ةنس نورشعو ةعبرأ رمعلا نم هلو ريغصلا بابلا ةربقمب

 رعشلا نم ائيش مظنو ماكحألاو هيبنتلا ظفح لمكو خويشلا نم ةعامج

 .ةدوم نسحو ةفرعمو ةهابن هيف القاع اباش ناكو

 دلع دع دع

 )١( :ةرهازلا موجنلا 48/7 :ةنماكلا رردلا 5/4 :يبهذلل ربعلا لويذ 9/ ١/١1)1044(



 ١ 17١ حج

 » ةئثامعبسو ةرشع عبس ةنس - مظعملا ناضمر *

 ريبكلا يضاقلا يفوت ناضمر رهش نم يناثلا ءاثالثلا موي يفو

 نب باهولادبع دمحم وبأ نيدلا فرش لماكلا عرابلا لضافلا ملاعلا

 ("”يرمعلا يشرقلا يسدقملا بحملا نب هللا لضف نيدلا لامج ردصلا

 نويساق لبج حفسب نفدو قشمد عماجب ءاعبرألا موي ىحض هيلع يلصو
 «قشمدب ةئثامتسو نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ عباس ىف هدلومو

 رمأ يلوتمو ةيماشلا دالبلاو ةيرصملا رايدلاب ءاشنإلا باتك مدقم ناكو

 يف هرمع مظعم ىضق كلامملا دشب افراع الضاف ناكو «ةلودلا رارسأ

 ملو يفوت نأ ىلا اهيف ايفاك اهيلع ارباثم ةفيظولا هذبب امئاق لزي ملو كلذ
 ةنسح ةياتك بتكيو رفاسيو بكري ناك لب هساوح نم ءيش هيلع ريغتي

 ةريسلا روكشم ناكو «ةمدخ متأ ناطلسلا مدخيو ناويدلا رمأ طبضيو

 هنم عمسي ال نيدلاو ملعلا لهأ يف ةديقع هل ريخلل ابحم قلخلا نسح

 نيعبرأو ةسمخ نبا ريبك وهو عمس ءهدصق نم ةجاح يضقيو ريخلا الإ

 ثدحو يناروحلا ءزجو ةفرع نبا ءزج يسدقملا مئادلادبع نبا نم ةنس

 نكت ملو ةعامجو نالع نبا ديدسلاو ةملسم نب ديشرلا هل زاجأو هنع امهب

 ةديصقب دمحم نيدلا باهش ىضاقلا هاثرو «هرمع رادقم ىلع هتياور

 :اهلوأ اتيب نيعبرأو ةثالث اهتدع

 الضفلاو ملحلاو ناسحإلا ىرولا كبتو ىلعألا فرشلا ىهنلاو يلاعملا كبتل

 . م :بهذلا تارذش

 . (187:) 779 :ةلباتحلا ءاملع )١(

 يلازربلا تايفو



 يلازربلا تايفو
 كفوا

 ىلوت الهس هريبدت نزحلا دري اسحو المكم اردص تسدلا هنم قرافو

 اقوزرم ناش الف العف ةرم مكو الوق هبضغأف ئرما ىلا ءاسأ ام اديمح

 ادهاج هيثرأو يرمع هبدنأس ىلعتسا الو ناك ذم اربك هات الو املسم بسالو

 ارب ابأ هارأ يتدم لج هتبحاص دقو ال ملو الق نإو ياكب نم هيف رثكأو

 الفنلاو بقانملا ضرف ىضق ذإ ىضق يذلا بهاذلا يف نيدلا يبحم كازع الجن يندتعيو

 الصأ ةوبص هل فرعت ملو انامز اضق معن اليوط ارمع اضق اولاقو

 العفلاو لوقلا ىقتلا لهأ يف نسحيو هبرب ادج نظلا ليمج ناكو
 ةتابن نب نيدلا لامجو مناغ نب نيدلا ءالع خيشلا اضيأ هاثرو

 . مهريغو

 وبأ حلاصلا هيقفلا ناضمر رهش نم سداسلا تبسلا ةليل يفو
 نفدو ,"”يلبنحلا يوادرملا لئان نب زازع نب دمحأ نب دمحم هللادبع

 احلاص اخيش ناكو «نيوادرملا ةربقمب نويساق لبج حفسب دغلا نم

 ابيرقت هدلومو امهنع انل ىورو مئادلادبع نباو ادرم بيطخ نم عمس
 يوقلادبع نبا نارقأ نم هنأ تعمس ءادرم ةيرقب ةئامتسو نيثالث ةنس

 .اهب ميقيو ةيحلاصلا ىلا ددرتيو ادرمب هتماقإ بلاغ ناكو

 هيقفلا يفوت ناضمر رهش نم رشع يداحلا سيمخلا ةليل يفو

 نب دمحأ نب فسوي نساحملا وبأ نيدلا لامج لضافلا ملاعلا مامإلا

 نم هيلع يلصو :'””يعفاشلا يبطاشلا رابجلادبع نب فسوي نب رفعج

 نم برقلاب ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو رهظلا بيقع حارج عماجب دغلا

 )١( :ةنماكلا رردلا 555/5 )١7750( .

 ) )1.هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 و خخ

 ةريزجب ةئامتسو نيعبسو نامث ةنس لاوش يف هدلومو «ةيردنلقلا
 مظن هلو الئاضف لصحو نونفب لغتشا الضاف الجر ناكو «سلدنألا

 نب نيدلاردب ةاضقلا يضاق هل دهشو «ةنايدو ةضهنو ةنامأ هيفو رثنو

 عماج ةباطخ يلوو ةدافإلاو لاغتشالاو سيردتلا ةيلهأب هريغو ةعامج

 غلبي ملو هلجأ هكردأو «هتاشنإ نم بطخي ناكو ةريسي ارهشأ حارج

 .ءزج يف هطخب يل اهبتكو دئاصق ةدع همظن نم يندشنأ «نيعبرألا

 ةجيدخ ميهاربإ مأ تيفوت ناضمر رهش فصتتنم نيئثإلا ةليل يفو

 يلصو يزوجلا طبس نيدلا سمش خيشلا قيتع ''”هللادبع نب نابلب تنب
 خيشلا ةبرتب نويساق حفسب تنفدو قشمد عماجب نينثإلا رهظ اهيلع

 هدلو مأ ترواج ةريخ ةكرابم ةأرما تناكو ءروكذملا نيدلا سمش

 قشمد عماجب نيمويب اهتوم لبق ةفرع نبا ءزج تورو نامثع نيدلارخف

 ةبلطلا طبتغاو ريثك عمج اهنم هعمس مئادلادبع نبا نعو اهدلاو قتعم نع

 اهرمع رخآ يف ثيدحتلاب اهل انحرفو ةأجف تتام اهنأو اهنع ذخألاب
 .ىلاعت هللا اهمحر

 مجن خيشلا نب دمحم نيدلاردص خيشلا يفوت ناضمر رهش يفو

 يف "”يرهاقلا يجلدملا نايبظ نب فالع نب هللادبع نب نامثع نيدلا

 نماث يف هدلومو عقوملا رهاظلادبع نب نيدلا ءالع هيف تام يذلا مويلا

 نبا يريصوبلا باحصأ نع ىور ناكو «ةئمتسو نيتس ةنس ناضمر

 سلجمو يئاسنلل ةعمجلا هتاعامس نم امهريغو نيدلا نيز نباو نوزع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . 85/8 :بهذلا تارذش (757) ٠١9/7 :ةنماكلا رردلا :8/5 :ىبهذلل ربعلا لويذ (؟)



 يلازربلا تايفو
 مسالا 6

 اثرقمو ةليوز بابب ادهاش ناكو «يدزألا تايسادسو ةقاطبلا

 . ىمعألا نباب فرعيو ةيروصنملاب

 ردصلا يضاقلا يفوت ناضمر رهش نم ثلاثلا ءاعبرألا موي يفو

 يضاقلا انخيش نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع لضافلا ملاعلا سيئرلا

 لضفلا يبأ نيدلا يبحم يضاقلا انخيش نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا حتف

 نب رهاظلادبع دمحم يبأ نيدلا ديشر يرقملا حلاصلا خيشلا نب هللادبع

 (""يرصملا يماذجلا يدعسلا ةدجن نب يلع نب رهاظلادبع نب ناوشن

 ناكو ءادحاو اعوبسأ ضرم ةفارقلاب سيمخلا موي نفدو «ةرهاقلاب

 رايدلاب نيعقوملا نايعأ نم ةسايرلاو ةنايدلا لماك اسيئر الضاف اردص

 ةعست اهتدع ةديصقب دومحم نيدلا باهش يضاقلا هاثرو ةيرصملا

 :اهلوأ اتيب نوعبرأو

 الام دوط يأو هيلمآ نع  الاز لظ يأ ربكأ هللا

 :اهنمو

 الاضفإلا و ناسحإلاو دوجلاو ىدنلاو مراكملا سانلا ىلا يعنأ

 الالجو اعراب اقلخو اتلخ هنامز ردص نيدلا ءالع ىعنأ

 الاون فكألاو الضف عمسلاو ةباهم بولقلا الم ابذهمو

 نم ثيدحلا عمسو هطخب افحصم بتك «ءريخو ةنايد هيف ناكو
 ءاضق ىلع ارباثم ناكو «ةيوبنلا ثيداحألا نم بتك ةدع خسنو ةعامج

 يرصانلا نالسرأ ريمألا موجتلا يف يدرب يرغت نبا هامسو ١1١/9 :ةرهازلا موجنلا )١(



 يلازربلا تايفو
 عمد حجج

 ريبكلا ريمألا يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو

 نم ةلئاط ةكرت فلخو «ةرهاقلاب ''"يرصانلا يكلملا راديودلا نيدلاءاهب

 راداود ناكو ةعتمألاو قيقرلاو باودلاو شامقلاو ثاثألاو لاملا

 تامهملا ىف اهريغو قشمد ىلا تارم ددرتو ةلودلا نايعأ نمو ناطلسلا

 . ةيناطلسلا

 كلت كلم دادغب ىلا لصو ناضمر نم سماخلا ىف نأ انغلبو

 نود يبص وهو ءاغبأ نب نوغرأ نب ادنبرخ نب ديعسوبأ وهو دالبلا
 .شيجلا نم فلأ رشع ةسمخ وحن هعمو غولبلا

 سابعلا وبأ لضافلا بيدألا خيشلا نأ ناضمر فصن يف انغلبو

 يببطلا رصن يبأ نب ميهاربإ نب بوقعي نساحملا يبأ نب دمحأ

 هتافو تناكو «روكذملا ناضمر رهش نم سداسلا يف يفوت "”يدسألا

 ىف الضاف ناكو « نيئس ةدع نم كانه جردلا بتاك ناكو سلبارطب

 نيعبرأو عست ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلا يف هدلومو رثنلاو مظنلا

 ةسمخ اهتدع "”بحقش ةعقاو ىف اهمظن ةديصق هنع تبتك «ةئامتسو

 . كلذ ريغو اتيب نوعستو

 نيدلا رخف نب يلع نيدلا نيز ردصلا نأ ناضمر فصن يف انغلبو

 . (مكال) ١/١ : ةنماكلا رردلا راداودلا

 تارذش ١7١/8 :ةرهازلا موجنلا (800) 775/١ )9/95(. 41/1١ :ةنماكلا رردلا )١(

 . الة/4 :بهذلا

 ناكو نازاق لوغملا كلمو دمحم رصانلا كيلامملا ناطلس نيب ةروهشملا ةعقولا :بحقش )١(

 . ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مامإلا رضح اهيفو نيملسملل اهيف رصنلا
 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 تمس 2

 راجتلا نم وهو «'"'زيربت ةنيدمب يفوت ''”رجاتلا يلع نب مالسلادبع
 عم يزاريشلا بطقلا ةزانج ىلع قفنأ يذلا وهو نيروهشملا نايعألا

 ةينامث كلذ نم نيدلا نيدلا مهرد فلأ نيرشع وحن هيلع ناك نيد ءافو

 نيدلا نيزو .مهرد ةئام نامثو فلأ ةزانجلا فلكو مهرد فلأ رشع

 نيز ةافو تناكو « يبيطلا نيدلا سمش ةمع نبا وه روكذملا يلع

 خيشلا هررحو كلذ انل طبض «ةنسلا نم بجر رشع عبار يف يلع نيدلا
 .يفوصلا بيبطلا يلبرألا نسح نيدلازع

 مامإلا يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا ةليل يفو
 يقشمدلا مالس نب قاحسإ نب يلع نيدلا فرش ردصلا لضافلا ملاعلا

 ثالث ةنس يف هدلومو ريغصلا بابلا ةربقمب دغلا نم نفدو " ”يعفاشلا

 ةرظانملا نسح نهذلا حيحص الضاف الجر ناكو «ةئمتسو نيعبسو

 ةسردملاب سردو ةيرهاظلا ةسردملاب داعأو ىتفأ ةرابعلا حيصف

 هل ررقو ةيوارذعلا ةسردملاب سردو ةيرهاظلا ةسردملاب مث ةيخوراجلا

 ناكو نايعألاو ةاضقلا عم رضحي ناكو «لدعلا رادب ىوتفلا ىلع مولعم

 هيف ناكو اريثك انيد هيلع كرتو ةقفنلا ريثك ردصلا عساو سفنلا ميرك

 .ءايحو ةيبصعو ةءورمو

 نيدلا عاجش يفوت ناضمر نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا ةليل يفو

 ةرماع ةنيدم ناجيبرذأ ندم رهشأ نم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :زيربت )١(
 . (5175) ١6 /؟ :ءانسح

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)



 يلازربلا تايفو
 ودار ]حجج

 ”يعابقألا يقشمدلا مث يبلحلا ردب نب نمحرلادبع بابب نفدو ١

 دمحم نيدلاردب هيقفلا دلاو وهو انسح اخيش ناكو « سيدارفلا

 خيشلا يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي يفو

 ةيرقب "”يغارملا ةعمج نب ةليمأ نب ديزم نب نسح يرقملا حلاصلا
 خويشلا ىلع انعم عمسي ناكو اكرابم احلاص اريبك اخيش ناكو «ةزملا

 .فعضو عطقنا هنا مث هدالوأ عمسيو

 يضاق رمأ ناضمر رهش نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي يفو

 ببسب قشمدب زكرملا دوهش نم ةعبرأ ريزعتب يكلاملا نيدلا رخف ةاضقلا

 مهسوؤر نع مئامعلا تعفرو باود ىلع مهب فيطف اهيف اوعقو ةداهش

 اوجرخأو سانلا عماوجو دوهشلا زكارمو دلبلا قاوسأ يف مهب اورمو
 مهيلع ءادنلاو دلبلا لوح مهب اولاجو دلبلا رهاظ ىلا لاحلا كلت ىلع
 مهل سانلا ملأتو قشمدب اميظع اموي ناكو مهروهظ يف ةردلاب برضلاو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو
 دج دنع د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (0)



 يلازربلا تايفو
 حا

 » ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس - كرابملا لاوش رهش +

 نب يركز نب يلع خيشلا يفوت لاوش نم سداسلا نينثإلا موي يفو

 ناكو ءريغصلا باب رباقمب نفدو ''”يكركلاب فورعملا يلبرألا رمع

 هحرش نم ةريبك ةعطق ظفحيو هيلع رركيو هيبنتلا ظفحي اديج الجر

 .كلذ يف حور لوط هدنعو هتاظوفحم هيلع نوؤرقيو ةبلطلل ديعيو

 اهب مامإلا نع يلصيو اهب انكاسو ةيرهاظلا ةسردملاب ائرقمو اهيقف ناكو

 .باغ اذإ

 خيشلا نب دمحم نيدلا سمش يفوت لاوش سداس نينثإلا ةليل يفو

 ريبكلا دمحم وهو ةيوارذعلاب هوبأ ميقملا (57 طايمدلا ديشر نب ةمالس

 ادهاشو سرادملاب اهيقف ناكو <« ةئس نيرشعو نامث رمعلا نم غلبو

 .نينس ثالث هدعب هوبأ شاعو ةبيقعلاب

 ةسردملاب سردلا ركذ لاوش نم سداسلا نينثإلا موي يفو

 نب نيدلا لامك مامإلا خيشلا نب دمحم نيدلا لامح ىضاقلا ةيرذوجلا

 ةاضقلا هدنع رضحو « مالس نب نيدلا فرش نع اضوع يشيرشلا

 .هيدلاول اوحرفو هيلع اونثأو نايعألاو

 نيحلاصلا فلسلا ةيقب نيملسملا ىتفم دهازلا مامإلا خيشلا قشمدب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 عرللءو د-دبحمج

 «ةيميت نب نيدلا باهش خيشلا نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا فرش

 هيخأ نع اضوع ةسردملا ةفيظو ماقأو نايعألا نم ةعامج هدنع رضحو

 ىلا كلذ بيقع هجوتو هُةُنُعَك ينارحلا مساقلا يبأ نيدلاردب همأل

 رمتساو نيدلا يقت مالسإلا خيش ربكألا هوخأ ةفيظولا ماقأف زاجحلا

 نم نيدلا فرش رضح مث عوبسألا مايأ ضعب يف ةسردملا ىلا ددرتي

 خيشلا رمتساف سوردلا ءاقلإو ةسردملا ىلا ددرتلا ..... ملو زاجحلا

 .امهب هللا عفن نيدلا يقت

 يناطلسلا لمحملا جرخ لاوش نم عساتلا سيمخلا موي يفو

 نيدلا فيس ريبكلا ريمألا جاحلا ريمأو قشمد نم يماشلا بكرلاو
 يرصص نب نيدلا مجن ةاضقلا يضاق ....... يروصنملا نكجك

 نيدلا فرش تخأ نباو ىلاعت هللا هديأ سورحملا ماشلاب مكاحلا

 ةعامجو هلهأو يفنحلا نيدلا لالج يضاقلاو مهلهأ نم ةعامجو هتدلاوو

 جات هيخأ ءانبأو يزاريشلا نب نيدلا لامكو يراكعلا نب نيدلاردبو هعم

 نيدلاردب نب نيدلا دامعو ةنازخلا رظان يسنالقلا نب نيدلا دامعو نيدلا

 فرشو يلصوملا نب نيدلا نيمأو ةيناربلا ةيماشلا رظان يجريشلا نب
 ناوخألاو يردنكسإلا نب نيدلا ءايضو بتاكلا دامعلا نب نيسح نيدلا

 فرش مامإلا خيشلاو يكبلعبلا تاكرب ءانبأ رداقلادبعو ميهاربإ ناخيشلا

 فلخ نب نيدلا مراصو نيدلازع همع نباو ةيميت نب هللادبع نيدلا
 .دومحم نيدلا سمش هوخأو

 لاطبإب رابخألاو بتكلا تلصو لاوش نم لوألا رشعلا يفو

 بتكلا كلذب تئرقو «هعيمج لحاسلاو سلبارط نم شحاوفلاو رومخلا



 يلازربلا تايفو
 .ةرفت

 ترفوتو كلذب نوملسملا رسو اهعيمح دالبلا كلتب ربانملا ىلع ةيناطلسلا

 جنرفإلا تاهج لاطبإ موسرملا يفو «ىلاعت هللا هرصن ناطلسلل ةيعدألا

 فلأ ردايبلا ةبهو مهرد فلأ نوعبس ةنسلا يف اهريدقتو تاحوتفلاب

 رفانصو حلمو شيشح نم دجتسا امو فالأ ةعبرأ لعاشملا نامضو

 نم اوعنميو دجسم ةيرق لك يف ةيريصنلا دالبب رمعي نأو «فالأ ةتس
 .لاوش عباس موسرملا خيراتو «ةباطخلا

 يبرغملا دمحم خيشلا يفوت لاوش نم رشع نماثلا تبسلا موي يفو

 ناكو «ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو اهبيطخو برغ نيع هيقف ''”ريرضلا

 ةيرقلاب ماقأو دئاوفو ثيداحأو ضئارفو هقف هدنع ايكذ احلاص اهيقف
 .دالوأ اهب هل دلوو ةنس نيرشع نم رثكأ ابيطخ ةروكذملا

 مامإلا خيشلا سردلا ركذ لاوش نم رشع عباسلا دحألا موي يفو

 ةسردملاب هب هللا عفن يناكلمزلا نب نيدلا لامك ةيعفاشلا ردص ةمالعلا

 نب نيدلا فرش نع اضوع ءالضفلا نم ةعامج هدنع رضحو «ةيوارذعلا

 . ىلاعت ُةنِاُك مالس

 ©”يلتاقملا هللادبع نب نابلب نب نامثع ورمع وبأ نيدلارخف لضافلا

 ةزانج هل تناكو ةرهاقلا جراخ ةماعلا باب رباقمب سيمخلا موب نفدو

 بلط ناكو « قشمدب ةئامتسو نيعبسو سمخ ةنس هدلومو ةلفح

 )١( :خويشلا مجعم 58/4 :يبهذلل ربعلا لويذ ١/477 ) )441:ةنماكلا رردلا 679/7
 ) )761/0:بهذلا تارذش 85/4 .

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلارربلا تايفو
 عمو سس

 نم رثكأ اهب ماقأو ةرهاقلا ىلا عجر هنأ مث ةعامج نم عمسو ثيدحلا

 ةهاجو ةرهاقلاب هل لصحو «كانه هلجأ هكردأ نأ ىلا ةنس ةرشع ىدحإ

 «ةيروصنملا ةبقلاب ثيدحلا يف اديعم راص ثيحب رباكألاب فراعتو

 مهيلإ برقتلاو سانلا ةسلاجمب ةفرعمو ةمه هلو ةءورمو ةيبصع هيف ناكو

 خيرات دعب قشمدب هتافو ربخ انغلبو «دتاوفو ءازجأو ةديج ابتك لصحو

 يذ عسات ةعمجلا موي قشمد عماجب هيلع يلصف رهش فصنب هتوم
 .ىلاعت ُةّنَلُك ةدعقلا

 رباج نب ديعس نب ....... حلاصلا خيشلا يفوت لاوش يفو

 زواج اريبك اخيش ناكو «ريغصلا باب رباقمب نفدو ''”يبرغملا يليبشألا
 ىلا ةدم ةيرونلا ثيدحلا رادب ماقأو مهفو ةفرعمو حالص هيفو نينامثلا

 .ىلاعت ُةْنَُك اهب تام نأ

 ةراس دمحم مأ تيفوت لاوش نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا ةليل يفو
 جرفلا يبأ نيدلا سمش لدعلا دنسملا حلاصلا هيقفلا خيشلا انخيش تنب

 نب دعس نب هللادبع نب نامثع نب كلملادبع نب دمحأ نب نمحرلادبع
 بيقع اهيلع يلصو ''”يحلاصلا يسدقملا ريمن نب هللا ةبه نب حلفم
 تعمس «نويساق حفسب اهدلاو دنع تنفدو يرفظملا عماجلاب ةعمجلا

 يف زاجحلا قيرطب اهيلع تأرق «هنع انل تورو ليلخ نب ميهاربإ نم
 نيدلا لامج ريمألا ةجوز يهو ءرجحلا يفو كركلا لمع نم نوجللا

 اهتاقفو رجح نبا ركذو ”١777/5 )١9755( :ةنماكلا رردلا ١ )٠5"( : خويشلا مجععم )١(

 . هالا5 لاوش ىف

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 فترضرا

 . يزيربتلا ينابلحلا شوقأ

 نيدلا لامك يفوت لاوش نم نيرشعلاو سداسلا دحألا موي يفو

 زيزعلادبع رصن يبأ نيدلا لامك خيشلا نب نمؤملادبع نب يلع نب دمحم
 نفدو 2'”يقشمدلا يثراحلا دبع نب لبش نب رضخلا نب معنملادبع نب

 تحت دهشي اباش ناكو «سيدارفلا باب رباقمب مهل ةربقمب دغلا نم
 .بتاكلا ريصنلا نب نيدلا ءالع خيشلا رهاصو تاعاسلا

 نم قشمد ىلا لصو لاوش نم نيرشعلاو نماثلا ءاثالثلا ةركب يفو
 نب دومحم نيدلا باهش لماكلا ردصلا ملاعلا مامإلا يضاقلا ةرهاقلا

 نع اضوع ةسورحملا قشمدب رسلا ةباتك ايلوتم بتاكلا يبلحلا ناملس

 بئان يدي نيب رضحو هِةْقَْكَك هللا لضف نب نيدلا فرش خيشلا
 .هب رسو همركأو ةنطلسلا

 نب فسوي نيدلا لامج لضافلا ثدحملا يفوت لاوش لئاوأ يفو

 هلاود نب نومعن نب بوقعي نب زيزع نب زعلا نب فسوي نب زيزعلادبع
 ةبلط نم ةغلو ثيدح بحاص الضاف الجر ناكو «ةرهاقلاب "”ينارحلا

 .اريثك عمسو ينارحلا زيزعلادبع زعلا نع ىورو «نيفورعملا ثيدحلا

 ريبكلا ردصلا بحاصلا يفوت ةروكذملا ةنسلا نم لاوش خلس يفو
 اونينق نبا طبس ميهاربإ نب نمحرلادبع نيدلاردب كولملا سينأ لضافلا

 يذ رهش عسات ءاثالثلا هدلوم ناكو لبرأ ةنيدمب رعاشلا "”يلبرألا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (")



 عمو عححح
 يلازربلا تايفو

 ىلا هرادو هأشنم نكل لصوملا ةنيدمب ةئامتسو نيثالثو نامث ةنس ةجحلا

 نايعألو كولملل احادم الضاف ارعاش ناكو «ليبرأ ةنيدم هتافو نيح

 كلذ دعب راص مث اريثك اقزر رعشلاب لصحو مهيلإ رافسألا ريثك سانلا
 يرعش اذهو :لوقي امم اريثك ناكو «لبرأب ريثك هرعشو ةراجتلا يناعي

 :اهيبشت هلوق هرعش نمف «ىوريو ظفحي امم ال ىقليو ذبني امم

 اهداج ةناوحقالا تيأر دقلو

 يبذعم رغثب اهدجو اهتمشلف

 :لاقو

 هبشت  ءارمح  ةمادمو

 يلع ارمق اهب ىعسي

 :ةينغم فصي لاقو

 ابصلا ةسعان ءافيه ةريرغو
 اهنأكف اهماوق سامو تنغ

 ىمل هيف بنشأ رغثك ثيغ

 يصعسمدو ىوهأ نم دخ

 نافجألا ةضيرم قانعلا عوط

 نابلا نصغ قوف عجست ءاقرولا

 لبرأب اهرثكأو ءيش دالبلا هذه يف اهنم سيل نكل ةريثك هراعشأو
 نسح نيدلازع خيشلا هلاحو لجرلا اذه ةافو انل طبض «لصوملابو

 .دالبلا نم هب ريبخ وهو هيدلب هنإف بيبطلا يلبرألا

 هدزع دج د



 يلازربلا تايفو
 فون

 + ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس ةدعقلا وذ *

 يرقملا هيقفلا يفوت ةدعقلا يذ نم رشع يداحلا دحألا ةليل يفو

 ميحرلادبع دمحم يبأ نيدلا مجن لدعلا خيشلا نب دمحم نيدلا سمش

 وبأ نيدلا مجن لدعلا خيشلا نب دمحم نب رمع نب متاح نب يلع نب

 فسوي نب دمحم نب رماع نب متاح نب يلع نب ميحرلادبع دمحم

 هكردأف هل لغشل ةرهاقلاب ''”لابحلا نباب فورعملا يلبنحلا يكبلعبلا

 نم انعم عمسو كبلعبب نالع نبا نم عمس الهك ناكو كانه هلجأ

 هلو ةجاح ءاضقو ةءورم هيف ناكو كبلعبو قشمدب خويشلا نم ةعامج
 نينامثلا زواج نآلا ىلا يح وهو انخويش نم هدلاوو ريخ هيفو لاغشإ

 .هدلبب لودعلا نايعأ نم وهو

 لضافلا هيقفلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ رشع عبار ءاعبرألا موي يفو

 ةسردملاب ''”يعفاشلا يبلحلا تباث نب نايب نب هيبن دمحم وبأ نيدلا هيبن

 رباقمب نفدو قشمد عماجب روكذملا مويلا هيلع يلصو قشمدب ةيئاردابلا

 عبس نبا بلح ةنيدم راتتلا ذخأ تنك :لاقف هدلوم نع هتلأسو «ةيفوصلا

 وأ ةئامتسو نيسمخ ةنس ابيرقت هدلوم نوكيف نينس نامث وأ نينس

 نب فسويو رسيلا يبأ نباو ينامركلا دمحم نب رمع نم عمس ءاهوحن
 لاغتشالا ىلع ابظاوم ناكو «ةبلطلا هنم عمسو ىورو مهريغو موتكم
 ةسردملاب عنتقم قالخألا نسح عوبطم وهو ةيبرعلا نم ءيشو هقفلاو

 . )1١59( 784/5 :ةنماكلا رردلا (974) "867 /؟ :يبهذلا خويش مجعم )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 عمو سس

 نم وهو ةسردملا ءاهقف ريغ طلاخي الو دحأ ىلا ددرتي ال ةيئاردابلا

 .هطسابيو هبحي خيشلا ناكو ُةُنِْكَك نيدلا جات خيشلا ةبحصب نيفورعملا

 نيدلاو ةليضفلاب هيلع ينثيو همركي ناكف نيدلا ناهرب خيشلا هدلو امأو

 يف مالسولل ىلاعت هللا هاده « عضاوتو رداونو فرط بحاص وهو

 . يفداسلا نيدلا فرش خيشلا هابرو هرغص

 خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا سيمخلا موي يفو

 يخونتلا رهزلا يبأ نب اجرلا يبأ نب دمحم نب فسوي نيدلا يبحم

 ابظاوم اديج الجر ناكو :؟١”لاحكلا بيبطلا سوعلسلا نباب فورعملا

 نينامثلا براقو ءارقفلا ىلع ةقفشو ةنايد هيفو راقسفلاب سولجلا ىلع

 سردلا ركذ ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا دحألا موي يفو

 وبأ نيدلا ءاهب ملاعلا مامإلا هيقفلا يضاقلا ةيكلاملا ةيماصمصلا ةسردملاب

 مكحلا بئان يكلاملا يرصملا يواخسلا ريصنلادبع نب ىلع نسحلا

 ناكو «سانلا نايعأو ءاملعلا نم ةعامج سردلا رضحو «قشمدب زيزعلا

 ةسردملا هذه ىلع فقو قشمدب ناويدلا رظان نيدلا سمش بحاصلا

 .ءاهقف اهيف بترو اهرمأ يف رظنو افقو

 سردلا ركذ ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا دحألا موي يفو

 نيدلا نيمأ نع اضوع قشمدب بطلا ةسردم ةيراوخدلا ةسردملاب

 ندم نم ةروهشم ةريبك ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نيعلا سأر )١(



 يلازربلا تايفو
 فرخ

 .كلذل هرايتخاو ةنطلسلا بئان موسرمب كلذو بيبطلا ناميلس

 ببسب لفجلا نم ةعامج مهو راجت ريبك لفق نيدرام يف عمتجاو

 اولمكت املف ماشلا نيدصاق ''”نيعلا سأر ىلا اهنم اوجرخو ءالغلا

 رجاتلا ناخب فورعملا ناكملا ىلا اولصوو نيتلحرمب نيعلا سأرب
 ياموت همسا ريمأ باحصأ نم اسراف نيتس وحن راتتلا نم ةعامج مهكردأ

 دح ىلا اهرواج امو ركب رايدب بئانلا ياتوس ءارمأ نم سراف فلأ مدقم

 امو متجرخ متنأ اضيأ راجتلل اولاقو مهوتنعو لفقلا نايعأ اوبلطف قارعلا

 متبرهو دالبلا متبرخأو متجرخ متنأ لفجلل اولاقو .مكيلع ام لك متيدأ

 امنإ :راجتلل اولاقو «ماشلا ىلا بربي نم لك لتقن موسرم انعم نحنو

 ةرشع وحن ىلع اوضبقو مكببسب الإ ماشلا ىلا جورخلا نم ءالؤه نكمت
 رخأت ام مهنم نوجرختسي مهنأ ءاورهظأو لفقلا نع مهب اودعبأو مهنم
 سحأف ةعامج دعب ةعامجب كلذ اولعف مث مهولتقف ةارادمو قوقح مهيلع

 باشنلاب مهيلع راتتلا لامف ليوعلاو خارصلا اورثكأف رشلاب لفقلا

 مهلاومأ نوجرختسي كلذ دعب اوعرش مث ءمهوتتشو مهوفصأو
 ايبص نيعبس وحن لافجلا دالوأ نم يقبو «عيمجلا اولتق ىتح مهنولتقيو

 ةدايز يل اولعجت نأ طرشب :مهنم لجر لاقف انم ءالؤه لتقي نم اولاقف

 كانهو ءمهرسأب مهلتقف ارانيد يبص لك نع هوطعأف ةمسقلا يف

 ىتح اهيف مهوقلأ ةعامج اولتق املك اولعجف ءام اهيف سيل ةميدق جيراهص

 نمو ةئامتس راجت مهنم ةئام عست ىلتقلا غلبو جيراهص سمخ اوئلم

 . (ة7519/4) ١6 /" :ةريزجلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 عار ا  ححح

 ةئام نيدرام نمو نوسمخو ةئام نيعلا سأر نم مهنم ةئامثالث لافجلا

 مهو نوعبس نايبصلا نمو نونامث ءاسنلا نم مهيفو نوسمخ رسيند نمو

 نم جرخ ينامكرت ىوس عيمجلا نم ملسي ملو «مهركذ مدقت نيذلا

 لصوف هنم ربخلا سانلا فرعو نيلمج ىلا لصوتو قمر هبو جيرهصلا

 لفقلا اذه ربخ لصوو «ةدعقلا يذ رشع عسات يف نيعلا سأر ىلا ربخلا

 كسم ياتوس نأ كلذ دعب انغلبو «ىحضألا ديع مايأ يف قشمد ىلا

 مزتلاو لاومألا عمج هنأو نينثا ىوس مهنم تلفني ملو مهسبحو ةيمارحلا

 نم هوفرع ام اوذخأو ةعامج رضح هنأو اهقحتسي نم ىلا اهلاصيإب

 ثلثلا ىلا فصنلا نيب ام ةمارغ يف مهقحلو مهبراقأ لاومأ لاومألا

 الإ ةوق الو لوح الو رودصلا تقاضو اريثك ةعقاولا هذهل سانلا ملأتو

 راجتلا اهنع لأسو اهرمأ نع صحفو انل اهطبض ءميظعلا يلعلا هللاب

 .بيبطلا يفوصلا يلبرألا نسح نيدلازع تررحت ىتح نيرفاسملا

 ليعامسإ نيدلادامع ريمألا ىفوت ةدعقلا يذ ثلاث تبسلا ةليل ىفو
 دا راسم 1 00١

 ينانويلا هللادبع خيشلا ةبرت راوج روكذملا تبسلا موي نفدو كبلعب

 نم ةنس نيعبسو ةينامث ىلع فين «ةئامتسو نيثالثو نامث ةنس هدلومو

 ناكو ةنس بيرقب ينينويلا نب نيدلا بطق خيشلا نم نسأ وهو رمعلا
 رجح نب يلع ثيدح نم ثلاثلا ءزجلا عمس « نيتتنس وحن هضرم لاط

 ةرخآلا ىدامج يف يسدقملا دعس نب دمحم نيدلا سمش خيشلا ىلع

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .
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 كلذ لبقو كبلعب ةعلق ايلوتم ناكو «ءثدحو ةئمتسو نيعبرأو عست ةنس

 ءايشأ ظفحي ناكو «ةليوط ةدم يرهش نب نيدلا عاجش نع كبلعب بوني
 .هدقفل اوملأت تام املو هنوبحي دلبلا لهأ ناكو ةليمج قالخأ هلو ةنسح

 دج دع د



 يلازربلا تايفو

 »+ ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس - ةجحلا يذ رهش *

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم عباسلا وأ سداسلا سيمخلا ةركب يفو

 انخيش نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع يضرلا لدعلا يرقملا هيقفلا

 نب مئانغلا يبأ نب بذهملا لئاضفلا وبأ نيدلا نيز لضافلا ريبكلا لدعلا

 قشمد رهاظ سيدارفلا باب جراخ زوريف دجسمب 2'”يخونتلا مساقلا يبأ

 هدلومو نويساق حفسب نفدو ةبيقعلا عماجب سيمخلا رهظ هيلع يلصو

 لمك قشمدب ةئامتسو نيسمخو عبس ةنس ةدعقلا يذ رشع نماث يف

 بتكو طورشلاب ةفرعم هدنعو ازرتحم اديج الدع ناكو «نيتسلا

 ىلع دهشيو تاعاسلا تحت دهشي ناكو «ةاضقلا باون نم ةعامجلا

 أرقو ةيبطاشلا ظفحي ناكو «هنع لزع مث عبسلا ناويد رظن يلوو ماكحلا

 ىوقت هدنعو ةنامأو ةنايص هيف ناكو ءرهزم نبا ىلع تاياورلا ضعبب

 رسيلا يبأ نبا نم عمسو مئادلادبع نبا نع انل ىور «ءبعص قلخ هلو

 .مهريغو انخويش نم يدنكلاو دزربط نبا باحصأ نم ةعامجو

 يفوت ةجحلا يذ نم عباسلا برغملا تقو ةعمجلا ةيشع يفو
 نمحرلادبع ريبكلا ردصلا يضاقلا نب دمحم نيدلا فرش سيئرلا ردصلا

 نسحلا بهاوملا يبأ نيدلا ءاهبب ظفاحلا نب ملاس نيدلا نيمأ لدعلا نب

 ايبلم اجاح يقشمدلا "”يبلعثلا يرصص نب ظوفحم نب هللا ةبه نب

 ةيورتلا موي تبسلا ةوحض نفدو ىلاعت هللا اهفرش ةكم رهاظب امرحم

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 :اهلهأ نفادم هدنع ةكم ىلعأب لبج :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نوجحلا (؟)
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 دست 255

 هضرم رمتساو "”ردبب ضرم ناكو ةكم باب ىلع ''”نوجحلا ةربقمب
 هذه ببسب ريخلاب سانلا هل دهشو «ةنس نوثالثو ةسمخ هرمعو اعوبسأ
 ناويدلا ةباحصو عماجلا رظنو فارشألا رظن قشمدب رشاب ناكو ةمتاخلا

 ةيافكو ةفرعم هيفو ةمه هل ناكو «ناويدلا رظن ةامحب رشابو ريبكلا
 يتءارقب رضحو «ةيوبنلا ثيداحألا نم اريثك عمس ناكو رومألا ذيفنتو

 نب نيدلارخف خيشلا ىلع عمس مث هلاخو هتدجو هتدلاو ىلع عيضر وهو

 .اهلامكب هتخيشم يراخبلا

 لدعلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم رشع سماخلا ةعمجلا موي يفو
 ليئارسإ نب ىيحي نيدلا ءاهب خيشلا نب ىسوم نيدلا مجن هيقفلا
 ِهْفَأُكك ةيلبشلا سردم يرصبلا يركز نيدلا يكز تخأ نب "”يورصبلا

 دتشاو لاهسإلاب ضرم ناكو «ىلاعت هللا اهفرش ةكمب هتافو تناكو

 .ةقيرطلا يضرم ةريسلا روكشم ناكو «جحلا مايأ يف هب رمألا

 يرقملا حلاصلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نماثلا ةعمجلا ةليل يفو

 يلع نب فسوي نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا نيز

 نبا نم عمس «ةيردنكسإلاب ''”يشكارملا .... يكلاملا يجاهنصلا

 «يوفلا نب رفظم نم عمسو تايفقثلا نم رخاوألا ءازجألا ةتسلا جاور

 ” 4ريال سالف

 يداو لفسأ ةنيدملاو ةكم نيب روهشم ءام :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي.لاق :ردب )١(

 . (1651) 478 ١/ :مالسإلا اهب هللا رهظأ يتلا ةعقولا تناك ءاملا اذببو ءارفصلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . )17١7( 52 ا// :ةنماكلا رردلا (*)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلاز ربلا تايفو

 عا حجحح

 رغثلاب حادق دجسم مامإ ناكو ةئمتسو نيعبرأ ةنس يف أبيرقت هدلومو

 .يسلبارطلا ايركز هتافوب ىلإ بتك ءهيوري ام انل زاجأو سورحملا

 نب دمحم نيدلا رصان يفوت ةجحلا يذ نم لوألا رشعلا يفو

 ةسورحملا كبلعبب ''”يسدقملا ليدمحأ نب دمحأ نب دوعسم نب فسوي

 وحن ةافولا يف امهنيب «هركذ مدقملا ينالوجلا نيدلا دامع يخأ نبا وهو

 ننس نم ةعطق يقارعلا ليعامسإ نم عمس «روكذملا همع نم نسأ ناكو

 ديشرلا ةزاجإ هلو كلذ ريغو ايندلا يبأ نبال لكوتلا نم عمسو يئاسنلا

 .كبلعي ةعلقب ادمتعم ناكو ثدحو هريغو ةملس نب

 ريقفلا قرب نب نيدلا فرش خيشلا يفوت ةجحلا يذ يفو

 خيشلاو «ةيريرحلا ءارقفلا نيب افورعم اريبك اخيش ناكو ''”يريرحلا

 نقتيو ةريثك عئانص فرعي انطف ايكذ ناكو "”لغرألاب فورعملا دمحم

 مرحلاب اهبكرو هلمع نم ةقاط هعم بحصتساو انعم جحو هلمعي ام

 هللا رصن نب نمحرلادبع نيدلا فرش جاحلاو «ةحيلم تءاجو يوبنلا

 لوقلا لوبقم اديج الجر ناكو «“*”رامعملا باشخلا ركب يبأ نب

 ريخ هيفو ةيوالسلا ءارقفلل ارهاصم ناكو ء«ءاراغص ادالوأ فلخو

 .قشمدب مهتافو تناكو «نوكسو

 وحن يف ناميلس هدلوو ىسيع نب انهم ريمألا ةنسلا هذه يف جحو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟) .

 ) )9هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )5لامعأ نم ماشلا لحاسب ةروهشم ةعلق :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةلبج
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 مدلس 47

 هوخأ جحو «نييماشلاو نييرصملا نم دحأب عمتجي ملو فاللآ ةتس

 نيدلا فيس ريمألا جحو «فالآ ةعبرأ نم وحن يف ىسيع نب دمحم

 .يمورلا ردنج نب نيسح نيدلا فرش ريمألاو سيلجق

 نم ةعامج جرخ هنأ قشمد ىلا ربخلا لصو ةنسلا رخآ يفو
 اولتاقو يدهملا هنأ اوعدا اخيش اوماقأو ''”ةلبجب ةعاطلا نع ةيريصنلا

 مهيلع كلذ ضرعو قشمد عماجب ةاضقلاو ءاهقفلا عمتجاو نيملسملا
 هصلخم رضحم ىلع تفقو كلذ دعبو «مهعم هدامتعا يغبني امب اوتفأو

 رشع عبس ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا موي ناك امل هنأ

 ةلبج ةنيدم ىلا ةرجفلا ةرفكلا ةيريصنلا ترضح ةعمجلا ةالص دعب

 نب دمحم هنأ ةرات يعدي صخش مهمدقي فالآ ةثالث نم رثكأ مهتدعو

 يبأ نب يلع هنأ يعدي ةراتو ىلاعت هللا رمأب مئاقلا يدهملا نسحلا

 نأو هللادبع نب دمحم هنأ يعدي ةراتو ضرألاو تاومسلا رطاف بلاط

 نيد نأو ةرفك نيملسملا نأو هتكلمم ةيمالسإلا ةكلمملاو هدالب دالبلا

 نم تام دالبلا بحاص رصانلا كلملا ناطلسلا نأو قحلا وه ةيريصنلا

 ةيريصنلا يمدقم نم ةعامج لوقع ىلع روكذملا ىوتحاو «مايأ ةينامث

 نم نيملسملا عالق نم ةعلق ةباينو فلأ ةمدقت مهنم ناسنإ لكل نيعو
 تقرتفاو «ةقلحلاو ءارمألا تاعاطقإ مهيلع قرفو ةيمالسإلا ةكلمملا

 دلبلا يلبق ترهظ ةقرف ةلبج ةنيدم ىلع قرف ثالث ةروكذملا ةفئاطلا

 ةثام مهتدع ةعامج لتقو مهرسكف نيملسملا ركسع مهيلع جرخف قرشلاب
 . (595) ١717/5 :ةيقذفاللا برق بلح

 لمحي طاطسفلاك تيب ثيللا لاقو طاطسفلا قورلا : سورعلا جات يف يدبيزلا لاق :قورلا )١(
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 555 حا
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 ةقرفلا تبرهو ريسي رفن نيملسملا نم لتقو ارفن نورشعو ةعبرأو

 ةقرفو «ةلبجب ركسعلا مدقم نيدلا لامج نيملسملا نم حرجو ةروكذملا

 ترهظ ةئلاث ةقرفو رحبلا بناج ىلع برغلاب ةلبج يلبق ترهظ ةيناث

 ىلع اومجهو مهورسكو نيملسملا ىلع اورثكو «لامشب ةلبج يقرش

 نم ةعامج اولتقو مرحلا اوكتهو دالوألا اوبسو لاومألا اوبهنو ةلبج

 دمحم الإ باجح الو يلع الإ هلإ ال مهتاوصأ اوعفرو ةلبجب نيملسملا

 ءاسنلاو خويشلا اقبو ءام كك رمعو ركب يبأ بسو ناملس الإ باب الو

 ملو «هارمأ او هاناطلس او هامالسإاو نوحيصي نيملسملا نم نايبصلاو

 نوعرضتي اولعجو ةن# هللا الإ ةلاحلا كلت يف دجنم مهل نكي

 عمج روكذملا صخشلا نأ مث «ميظع رمأ مويلا اذه يف ىرجو نولهتبيو

 اهل لاقي ةيرقب مهيمدقم ىلع اهمسقو ةذوخأملا ةروكذملا لاومألا

 تنك ولو ةلود الو ربخ الو ركذ نيملسملل قبي مل هنأ لاقو « ليسيسب

 ترصتنا حمر الو سرت الو فيسب ال ادحاو ..... سفنأ ةرشع يف

 دالبلا يف ىدانو ةيريصنلا نيد رهظأو ؛مهتلتقو نيملسملا ىلع

 «تارامخ اهلعجو دجاسملا بارخب رمأو رشعلاب مهيلع ةمساقملا

 : مهل اولاقو مهلتق اودارأو ةلبجب نيملسملا نم ةعامج ةيريصنلا كسمو

 همد نقح لاق نمف «يلع الإ هلإ ال اولوقو نسحلا نب دمحمب اونمآ

 ةلبج لوخد لبق روكذملا مويلا يف اوناكو ءانامرف يطعأو هلام ناصو

 اوذخأو بلح ةهج نم نامكرت قورو ينامكرتلا ناميلس ')”قور اوسبك

 . الا ١68/ :مهنم ةعامج يأ نالف ينب قور انءاج لاقي ةعامجلا ىنعمبو

 م مجعم يف ي وق :ماشلا اس ةنيصح ةعلقو دلب :نادلبلا مج و | توقاي لاق :بقرملا )١(
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 ةفئاط روكذملا عمجلا ىلع بلاغلا ناكو «مهميرحو مهدالوأو مهلاومأ

 دلب نم عمجو ةيمارحلا نم ةفئاطو روكذملا صخشلا مهنمو نويدبعلا

 .ةقنيملاو ةقيلعلاو ''"بقرملا

 مدقم يجاسلا نيدلاردب ريمألا لصو روكذملا مويلا ةيشع يفو

 ناك ركسعلا هعمو هروضح الولو ةلبج سرحي تابو ةيقذاللا ركسع
 عماج روكذملا صخشلاو «ةيناث ةرم ةلبج لوخد ىلع روكذملا مزع
 تباث رضحملا اذهو «ةلبج لمع نم ةفيرصلا اهمسا ةيرقب هلجرو هليخب
 مهمدقم لتق ليلقب كلذ دعب مث «سلبارط يضاق بئان ةلبج يضاق دنع

 كلذ ناكو ءمهقزمو مهرمدو رشلا هللا ىفكو ىشالتو مهرمأ لحمضاو

 .طرفم لهجو لقع ةلقو مهنم ةميظع ةأرج
 دنع دنع دع

 6/١ )ه١١1١10( .

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .
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 »+ مرحملا - ةئامعبسو ةرشع ينامث ةنس +

 سربيب نيدلا نكر يفوت مرحملا نم سداسلا ةعمجلا ةليل يفو
 نسح ميظعلا نارقلل ايلات احلاص اديج ناكو «ريغصلا باب ةربقمب

 . ةءارقلا

 ليعامسإ نيدلارخف خيشلا يفوت مرحملا سداس ةعمجلا موي يفو
 يملسلا لضفلا يبأ نب دمحم نب رفظم نيدلا فرش لدعلا انخيش نبا

 ناكو «نويساق حفسب تبسلا موي نفدو "”تابيصق نباب فورعملا

 ينبا نيوخألا نم ائيش عمسو «ةدم ةيوبنلا ةنيدملاب رواج اديج الجر
 ةينامثلا خياشملا ىلع يراخبلا حيحص عامس يف رضحو يريمحلا

 .ثدحي ملو نيرشعلاو

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا يفوت ءاروشاع ةليل يفو

 دغلا نم نفدو "رمق نباب فورعملا يقشمدلا ءافرلا مجن نب دمحم

 هدلومو اروقو انكاس اديج الجر ناكو «قشمد رهاظ ريغصلا باب ةربقمب

 لبج حفسب ءاعبرألا موي ةئمتسو نيسمخو ثالث ةنس ءاروشاع موي يف

 كبيأ نم اضيأ عمسو هنع انل ىورو مئادلادبع نبا نم عمس «نويسأق

 نباب فرعي ناك هدلاو نأ يل ركذو ةعامجو يرصملا يضاقلا قيتع

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (/50) ٠0/9" :ةنماكلا رردلا (5)
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 ةئاملا زواجو ءارقفلا عم اريقفو قشمد عماجب نقلي ائرقم ناكو قئاسلا

 نم ناك مجن نب دمحم هدج نأو ةئام عبس ةنس دعب ىلا هتافو ترخأتو
 ىلا نايبصلا قوسي ناكو قشمد ىلا لقتناو ةيوبنلا ةنيدملا لهأ

 . بتاكملا

 خيشلا يفوت مرحملا نم رشع ثلاثلا راهنلا لوأ ةعمجلا موي يفو
 نب ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب ثدحملا نيمألا

 بيقع قشمد عماجب هيلع يلصو '''يقشمدلا يشرقلا يبهذلا دشار

 ةهج نم عماجلا قوف زرطملا زعلا ةبرتب نويساق حفسب نفدو ةعمجلا
 هل ناكو ءابيرقت ةئامتسو نيرشعو عست ةنس يف قشمدب هدلومو فرشلا
 تابثألاو تازاجإلا لصحو ةدم ثيدحلا بلطي نييبهذلا يف ناكد

 امنإو ائيش هرغص يف عمسي ملو هدالوأ عمسأو اريثك عمسو «خسنلاو
 نمو دحأ ىلع دقحي ال ردصلا ميلس ناكو «نيثالثلا ليمكت دعب عمس

 نب ثدحملا دلاخ نيزلاو مئادلادبع نبا نم عمس «هقدص ءيشب هربخأ

 نب دجملاو يرابنألا ملاس نب نمحرلادبعو ينامركلا رمعو رسيلا يبأ
 دبع نب زيزعلادبعو دحوألا نب يلع نيزلاو موتكم نب فسويو ركاسع
 نب ليلخ نيدلا حالص دج وهو «مهريغو سراف نب لامكلاو يثراحلا

 .ثيدحلا بحأ هببسبو همأل ءالعلا

 تيفوت مرحملا نم رشع ثلاثلا رصعلا لبق ةعمجلا موي يفو

 يبأ يرقملا حلاصلا خيشلا تنب برعلا تس دمحأ مأ ةحلاصلا ةخيشلا

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .
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 ءةرإ بحبح

 يف تنفدو ''”نقلملا يدادغبلا ءاقب نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا

 مئادلادبع نبا نع انل تور «قشمد رهاظ نويساق لبج حفسب راهنلا رخآ

 ميظعلادبع ظفاحلاو يفلسلا طبس نم ةزاجإ اهلو مألل اهيبأ دج وهو

 اهتلأسو «ةيشرقلا ةميرك نع ةزاجإلاب ليلقب اهتوم لبق تورو ةعامجو

 نمو اهدلاو نمو اهنم انعمس «ليلقب ةيمزراوخلا دعب تلاق اهدلوم نع

 دمحم خيشلا دالوأ بنيزو نمحرلادبعو دمحأ ةثالثلا اهدالوأ

 . يدجنلا

 مساق خيشلا يفوت مرحملا نم نيرشعلاو يداحلا تبسلا ةليل يفو

 يضرعلا ملعملا نب رمعم نب رفظم نب دمحأ حلاصلا خيشلا نبا

 ةمه هل تناكو ءريغصلا بابلا ةربقمب دغلا نم نفدو "”يروغاشلا

 و اباش تامو ثدحو ةيواز ىنبو نيطالسلاو ءارمألا ىلع لوخدو

 . ةيزعتلل هيلإ باحصألاو ءارمألا رضحو ء«هوبأ هتومب بيصأ

 خيشلا يفوت مرحملا نم نيرشعلاو يداحلا تبسلا ةركب يفو

 يبأ نب زعلا يبأ نب رهاقلادبع نيدلا فرش لضافلا دباعلا ملاعلا حلاصلا

 عماجب تبسلا رهظ هيلع يلصو ””يفريصلا ينارحلا ناريمن نب دعس
 هدلومو ىلاعت ٍةُقدُكك يزازعألا ةبرتب ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو قشمد
 هدنع اديج الجر ناكو «نارحب ةئامتسو نيعبرأو عست ةنس لئاوأ يف

 نم اريثك ظفحيو ةقدصو ربو داروأ هلو ةليضفو ةفرعمو ةنامأو ةنايد

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 ١50 /؟ :لصوملا قوف ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :رمع نبا ةريزج (6)



 ازربلا تايف
 جل 444 سس يلازرللا كافد

 وخأ وهو «لاقم هلو ةقيقحلا يف ملكتيو مهتاماركو نيحلاصلا لاوحأ

 احلاص ناكو ةنس نيثالث وحنب هلبق تامو يفريصلا دعس يبأ خيشلا

 .عالطإو فشكو ةرفاو داروأو ةريثك تامارك بحاص

 رشع عباس ءاثالثلا موي قشمد ىلا جاجحلا نم ةعامج لصوو

 ةلمتشم يهو رشع عسات سيمخلا موي جاجحلا بتك تلصوو مرحملا

 لامجلا تومو تافولعلاو دئاز ءالغ نم ةرفسلا هذه يف لصح ام ىلع

 دغلا نمو ةعمجلا بيقع جاحلا ءاقلل سانلا هجوتو «نيلامجلا برهو

 مايأب بتكلا لوصو لبق يقلتلل ةعامج اضيأ هجوت دق ناكو «كلذ دعبو

 يرصص نب نيدلا مجن ةاضقلا يضاق انديس يقلتل سانلا لفتحاو

 نم يغبني امل كوبت ىلا مهلئاوأ لصو ثيحب سورحملا ماشلاب مكاحلا

 ىلع قوقحلاو مراكملا نم هل املو هتبترمو هبصنم ميظعتو هميظعت
 نينثإلا موي يف قشمد ةنيدم ىلا بكرلاو لمحملا لوصو ناكو «سانلا

 . مرحملا خلس

 ركب رايدب لصح امب قشمد ىلا ةنسلا هذه يف رابخألا تلصوو

 ءالغلا نم اهريغو نيقرافايمو ةريزجلاو نيدرامو لبرأو لصوملاو
 نمث غلب نيدرام امأو ءدالوألا عيبو دالبلا بارخو ءالجلاو ميظعلا

 بلاغلا يف دجوي ملو ةعبرأ ىلا مهارد ثالث زبخلا نم يقشمدلا لطرلا
 لكأو اهدالب رثكأ الجو ريبك عمج اهلهأ نم تامو تاوقألا ةيقب مدع عم

 هنأ ليقف ؟''رمع نبا ةريزج امأو ءمهدالوأ سانلا عابو ةتيملا اهيف سانلا

11" . 

 دالب رهشأو مظعأ ةروهشم ةميظع ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةغارم ()



 يلازربلا تايفو
 فحل

 افلأ رشع ةسمخ اهنم رخآلا عيبر خلس ىلا ةنسلا هذه لوأ نم اهيف تام

 عابي ناكو «يبص فالآ ةثالث وحن دالوألا نم عيبأو ءابولاو عوجلاب نم

 راملا ناكو «راتتلا مهيرتشيو ةرشعلا ىلا امهرد نيسمخ وحن نم يبصلا

 حئاور نأ ريغ ادحأ دجي الف طشلا باب ىلا لبجلا باب نم اهب رمي

 ىلا يوأتو فيجلا لكأت بالكلا تراصو تويبلا نم جرخت فيجلا

 اهلهأ بلاغ تام نيقرافايم امأو ءرهش وحن ةعمجلا تلطبو «عماجلا

 لصوملا امأو «تيناوح تس ريغ دجي ملف اهقاوسأب راملا رمي ثيحب

 عيب كلذكو نيدرام نم دشأ اهيف سانلا تومو ءالجلاو ءالغلا ناكف

 زيزع لك اوعابو تاتيملا اولكأو اهلهأ نم رودلا تلخ ثيحب دالوألا

 هتنتخا امل دلولا اذه لاقو امهرد رشع ينثاب هدلو لجر عاب «سيفنو

 ال نأ نودصقي نورتشملا ناكو ءارانيد نيسمخ ناتخلا ىلع تقفنأ

 ةينارصن اهسفن لعجت ةيبصلاو ةأرملا تناكو «نيملسملا دالوأ اورتشي

 لكأو كلذك اهلاح ناكف لبرأ ةنيدم امأو ءاهيف بغريل ةينارصنلاب رقتو

 هجوتف اهنع نوحزني اوعرشو عيرذلا توملا مهءاجو تابنلا عيمج اهلهأ

  عقوف ''”ةغارم ةنيدم ىلا تيب ةئام عبرأ وحن صاوخلا نم ةعامج مهنم

 ىرخأ ةفئاط تجرخو .مهلك اوتامف ديدش دربو قيرطلا يف جلث مهيلع

 اودارأ «ةبحص نيحالفلاو داوسلا نمو دلبلا نم تناكو ىلوألا نم رثكأ

 نم مهوعنمو ةبقعلا لفسأ يف راتتلا مهكرتف ةبقع ىلا اولصوف «راتتلا

 لصوو .مهلك اوتامف مهماعطإو مهسوفن نع اوزجعف مهعم دوعصلا

 . ٠١9/8 )١١١6١( :ناجييبرذأ

 . 0006/١ )8١5( :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي امهركذ نيرهن مسا :ليجد )١(
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 لهأ نم يقب نم ةلمج انربتعا انأ :هيفو لصوملا ىلا دلبلا يضاق باتك

 نونيعتملاو تيب فلأ رشع ةسمخ نم تيب ةئام سمخ وحن اوناكف دلبلا

 لهأ امأو «ءءارقفو ءافعض نوقابلاو تيب ةئام سمخ- وحن يقب نمم

 ملف دادغب لهأ اصوصخ قارعلا لهأ كلذكو فخأ مهرمأ ناكف راجنس

 ةلق ببسب مهعرز لق نكلو تاتيملا لكأو مهدالوأ عيب ىلا مهرمأ لصي

 .راطمألا

 اهنم عرزي مل ةيرق نوتسو ةئامثالث '”ليجد لمع نأ يكح اممو

 كلذكو «اهيلإ لصي مل ةلجد ءام ببسب تبرخ يقابلاو ىرق تس ىوس

 هضعب فعضأ جلثو درب ةئثام عبسو رشع عبس ةنس يف هباصأ ليخنلا

 .ءيش هنم لصحي ملف رطم ريغب رشع نامث ةنس تءاجو

 ةنس يف دارجلا ركب رايدو راجنس ةنيدمب الوأ ءالغلا ببس ناكو

 ءالغلا دتشاف رطم ريغب رشع عبس ةنس تلهو «ةئام عبسو رشع ةتس

 رارمتسا ببسب ةيلبلا تمظع رشع نامث ةنس تله املف ناك ام فعض

 روج ببسبو دالبلا نم مهءالجو نيحالفلا تومو رطملا ةلق نم لاحلا

 تعقو تاراغ ببسبو ةلودلا ريغتو ادنبرخ كلملا تومو ةيراتتلا ةلودلا

 .داركألا نمو ماشلا ةيحان نم مهدنع

 تدرو رشع نامث ةنس نم ناضمرو نابعشو بجر رهش يفو

 يف رمتسم ءالغلا نكلو ةروكذملا دالبلا عيمج يف لق توملا نأب رابخألا

 تلقن ءاهيف توقلا صخرف راجنسو نيدرام امأو «قارعلاو لصوملا

 )١( :ةنماكلا رردلا / 1/إ١ )5:00( .
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 يفوصلا يلبرألا رفز نب دمحأ نب نسحلا نيدلازع طخ نم كلذ

 .هضعب ترصتخاو بيبطلا

 وبأ نيدلا بطق رمعملا ليصألا ريبكلا خيشلا يفوت مرحملا يفو

 قيتع نب نيسحلا نب زيزعلادبع نيدلا باهش يضاقلا نب رمع صفح
 دهشمب مدخيو لودعلا نم ناكو ءابب ''”يرصملا يكلاملا يعبرلا

 هدلومو «يزوجلا نب نيدلا يبحمو ريقملا نبا نم عمسو ةسيفن ةديسلا

 طالبلا بردب ةئمتسو نيرشعو ىدحإ ةنس نيدامجلا دحأ يف رصمب

 ناكو املاع اهيقف هدلاو ناك «نيدلاو هقفلاب فورعم ريبك تيب نم وهو
 .رصمب ةيكلاملا خيش نيسحلا يلع وبأ هدج

 دنع يع ع

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
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 كفوا

 * ةئام عبسو رشع نامث ةنس - رفص رهش *

 نيدلا نيمأ حلاصلا خيشلا يفوت رفص نم سداسلا دحألا موي يفو

 نيب سيدارفلا باب جراخ ةيراهبزألاب ميقملا '”يركبلاب فورعملا رقفلا
 يدونو نويساق حفسب نفدو ةبيقعلا عماجب رهظلا هيلع يلصو نيروسلا

 ةوخأ ةعامج هل ناكو علاطيو خسني اديج الجر ناكو ءدلبلا يف هل

 اذه نيسح ناكو .«ثيدحلا مهلك اوعمسو هلبق اوتام رايخأ نوحلاص

 هوخأ هعمسأو دزربط نبا باحصأ ىلع ةيحلاصلاب عامسلا يف انقيفر

 .ىلاعت ُةْللْخَك اننارقأ نم ناكو اريثك نسح نيدلادامع ثدحملا

 نيدلا ميرك يضاقلا لصو رفص نم عباسلا نينثإلا ةركب يفو

 اعيمج دالبلاب ةيناطلسلا صاوخلا ليكو هللا ةبه ملعلا نب ميركلادبع

 يلبق تابيبقلاب عماج ءانبب رمأو «مايأ ةعبرأ ماقأو ةداعسلا رادب لزنو

 تاقدصب قدصتو «كلذ لثم هب ماقأف سدقملا تيبلا ىلا هجوتو قشمد

 .هرفس دعب روكذملا عماجلا يف عرشو ةرهاقلا ىلا عجرو ةرفاو

 نيدلا ءالع قور نم ةعامج ناك رفص يناث ءاعبرألا موي يفو

 نيب يتلا ضرألاب روكذملا قورلاب نيسلاج نامكرتلا مدقم يلاسردلا

 نم نوجللا نم ةرصبعملا ةيرق نيبو ديبز ةيرق ضرأ نيبو هكبكرلا ضرأ

 نم ةفصاع حير مهيلع تراثف رهظلا ةالص دعب سلبارط لمع

 )١( ةنماكلا رردلا : 4/5 (26 .٠



 يلازربلا تايفو
1:1: 

 ةروص باحسلاب الصتم ريغ ادومع تنوكتف يكبلأ نب يلارط . . . . ةهج

 ىلا دوعت مث الامشو انيمي هنع حورت ةينامز ةعاس هتويب ىلع تيقبو نينت

 كلذ نياع املو «ثاثألا نم الو تويبلا نم ال هل تكرت امف تويبلا

 الب ةلئاعلا تكرتو قزرلا عيمج تذخأ دق بر اي :لاق روكذملا يلارط

 هتويب ىلع ترادو حيرلا تداعف ءمهمعطأ ىتح مهل تكرت شيا قزر

 ظ000

 ةعامحو هتيراجو هتنبا ىتباو هتنباو هتجوز تكلهأو هتكلهأف نينت ةروص

 باشخألا تامالم نم سفنأ ثالث جرخيو ءاسفن رشع دحأ مهددع

 روكذملا يلارطلا نيلمج حايرلا تفطخو «حايرلا رتاوت دنع ةراجحلاو

 ثاثألاو شامقلا عطقتو حامرأ ةرشع رادقم وجلا يف اهب حيرلا تعفتراو

 ساحنلا رودق حيرلا توطو نويعلا نع باغو وجلا يف قرفتو

 ةيراج حيرلا تلمحو ضعب ىلع اهضعب اعطق تراصو تاجاصلاو

 ىلاو باشن نيعبس ردق ةفاسم ديعب ناكم ىلا ناكم نم روكذملا يلارط

 يف مهب تعفتراو لامجأ ةعبرأ مهنم حيرلا تفطخ برع قورلا بناج

 درب كلذ دعب عقو مث «ةريثك باود مهعم كلهو اعطق اوعقوو وجلا

 فاطشألا ةئيه ىلع اهترودو قاوأ ثالث ةعطقلا ريدقت رابك عطق رطمو

 ةدعو ءريثك ءيش تالغلاو عرزلا نم كلهو عبرمو ثلثم اهنم ةراجحلا

 ام انمو راذبلا درت ال ىرق اهنم نورشعو ةعبرأ كلذ اهباصأ يتاللا ىرقلا

 ريمألل مسرو «لحاسلاب ىرقلا هذهو كلذ وحنو ثلثلاو فصنلا دري

 نم بدنو كلذ نع فشكلاب سلبارطب ةنطلسلا بئان نيدلا باهش

 كلذب بتكو لودعلا نم كلذ دهاشي نم سلبارطب مكحلا سلجم
 ش .هيلع هطخ عضوو سلبارط يضاق دنع تبثو رضحم



 يلازربلا تايفو
 ه6

 نيدلا سمش نيمألا خيشلا يفوت رفص نم نماثلا ءاثالثلا ةليل يفو

 بوقعي نب دمحم نيدلا سمش نارح يضاق نب ينغلادبع نيدلازع نب دمحم
 لصوو يلبقلا بابلا رباقمب كانه نفدو ةامحب ''”يوحنلا يومحلا سايلا نب

 ىلعألا ةامح عماجب ردصتي ناكو «لوألا عيبر رهش يناث يف قشمد ىلا هربخ
 نب يلع ريمألا نب نسح نيدلاردب ريمألاب صاصتخا هلو سرادملاب اهيقفو
 .ةريبك ةلزنم هدنع هلو ةامح بحاص رفظملا كلملا ناطلسلا

 باهش هيقفلا يفوت رفص نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي يفو
 نسح نيدلا مجن خيشلا نب دمحم نيدلا ءاهب يضاقلا نب دمحأ نيدلا

 «ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو ''”ينارهملا يدركلا يلع نب ميهاربإ نب
 اًئيش عمجو سانلاب ةطلخ ةلقو ةنايد هدنعو ةنسح ةباتك طورشلا بتكيو
 . هوبأ هثروو هتباتك نم

 دمحأ نيدلا باهش ميكحلا يفوت روكذملا رفص رهش رخاوأ يفو
 بهذلا نم فلخ هنأ ليقو ةيرصملا "”رايدلاب بطلا سيئر يبرغملا

 بطلا فرعي الضاف الجر ناكو «مهرد فلأ ةئامتس هتميق ام نيعلا

 باتكلا ظفل هميلعت يف ىدعتي ال ناكو موجنلاو ةسدنهلا ملعو قطنملاو

 طبض «ناميلس دوهيلا يف همسا ناكو ةئامتسو نيعست ةنس ملسأو ايدوهم

 .هطخ نم هتلقنو يلبرألا نيدلازع كلذ

 د6 هلع د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 . (9/48) ١//1١1” :ةنماكلا رردلا (*”)



 يلازربلا تايفو
 وود ا حج

 * ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس - لوألا عيبر رهش *

 جارخإب قشمد ىلا رابخألا تلصو لوألا عيبر نم موي لوأ يفو

 دفصب ةنطلسلا ةباين هيلوتو ةيرصملا رايدلا نم ياغط نيدلا فيس ريمألا
 نيواودلا رظن كلملا نيمأب فورعملا نيدلا نيمأ بحاصلا ةيلوتبو

 امأو «ةيرصملا رايدلاب ةرازولا يلو ناك يذلا وهو اهلامعأو سلبارطب

 ثلاثلا ءاثالثلا موي يف ناك ةرهاقلا نم هرفس نإف نيدلا فيس ريمألا

 عيبر رهش يناث سيمخلا موي دفص ىلا هلوخدو رفص نم نيرشعلاو

 نم ىلع ةدايز رقأو مولعم هل ررقو سلبارط ىلا اهنم هجوتو لوألا

 . همدقت

 باهش خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش نم سماخلا دحألا موي يفو
 نسحلا نب ليعامسإ نب مساقلا ىبأ نب رفظم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا

 مويلا رصع هيلع يلصو 2'”ريفيصعلا نباب فورعملا يقشمدلا يبالكلا

 هنأ ركذف هدلوم نع هتلأسو «ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو قشمد عماجب

 فقو هيلع ناكو ديربلا بابب ةيالولا ةباين ةدم يلوو «ةئامتسو نيثالثو

 نبا نيبو مهنيب نأ يل ركذو يناسارخلا نبا نع هوبأ ىورو «هنم قزتري

 .ةبارق ىبونجلا نباو ىناسارخلا

 نيدلا جات خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش نم عبارلا تبسلا موي يفو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 مدسس عه

 فسوي نب نوراه نب دوعسم نب ىسيع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ

 ةنيدمب ةثامتسو نيثالثو نامث ةنس ناضمر يف هدلومو '”يسدقملا

 هاكناخب ايفوص ةدم ماقأ فوصتلاو نارقلا لهأ نم اخيش ناكو «سيبلب

 مئادلادبع نبا نع ملسم حيحص نم انل ىورو «قشمد رهاظ نوتاخ

 .ىلاعت هللا امهمحر يسيورلا ركب يبأ خيشلا يخأ نبا وهو
 نب دمحم خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش رشع عبار ءاثالثلا موي يفو

 ناكو «كانه نفدو ةيحلاصلاب '”خسانلا يرقملا يفنحلا هيقفلا راطيبلا

 يف نوسلجي سانلا ناكف اريثك خسنو ةليضف هدنعو احلاص اديج الجر

 برضيو ةنسح ةباتك هموي يف اسارك خسني ناكو ءهب نوسنأيو هناكد

 اهيقفو مظعملا نب ثيغملا نب نيدلا دسأ كلملل اقيدص ناكو ةقرطملاب

 .هرظن تحت سرادملاب

 نب دمحم يفوت لوألا عيبر رهش نيرشع عبارلا ءاثالثلا موي يفو
 ةربقمب راهنلا رخآ نفدو ''”ديبع نب يدنه يجاحلا نب يلع نيدلا ءالع

 انسح اباش ناكو «نيعبرألا رشع يف ناكو هدلاول ةبرتب ريغصلا باب

 .ريخ ىلع هافوتو ماذجلاب نينس ثالث هللا هالتباو ةريسلا نسح ارجات

 هيقفلا خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش نيرشع نماثلا تبسلا ةليل يفو
 رهظ هيلع يلصو ؟*”يعفاشلا لصألا يزاجحلا يقشمدلا نيدلا باهش

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (9)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 وذ حجج

 الجر ناكو «ابيرقت ةئامتسو نيثالثو عبس ةنس يف قشمد عماجب تبسلا

 هنقليو هيرقيو هيبنتلا ظفحي اعنقتم اريخ افيفع احلاص اهيقف اكرابم

 ةيرصانلا ةسردملاب اهيقف ناكو ةعامج هب عفتناو ةبلطلل هححصيو

 خبشلاب عمتجاو ةرهاقلا لخدو ةرم ريغ جحو .تام نأ ىلا ةيرهاظلا

 نبا نم قشمدب عمسو «ءديعصلا دالب لخدو مالسلادبع نب نيدلازع

 .ثدحو بعصم يبأ أطومو ملسم حيحص ناهربلا

 نسح خيشلا يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلا نينئإلا موي يفو

 هموي نم نفدو اهتنذأمب نذؤملاو ةيوارذعلاب باوبلا ''”يوهرلا رديح نبا

 هلو نسلا ....فرعيو ةمه هل اديج الجر ناكو «ةيفوصلا ةربقمب

 ةلحملاب فصنو ةنسب هلبق تام دمحم هدلو ناكو «دنجلا نم باحصأ

 .ةيرصملا رايدلا نم

 ينبا يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا ةليل يفو

 هل ناكو «يقرشلا باب جراخ يدلاو دنع راهنلا ةركب نفدو '"”هللادبع

 تنكو «نيمآ ارخذو اطرف انل هللا هلعج رهش فصنو ةنس رمعلا نم

 .خويشلا نم ةعامج ىلع هترضحأو تازاجإلا هل تبتك

 يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عباسلا نينثإلا ةركب يفو

 يبأ نيدلارخف سيئرلا ردصلا نب دمحأ حتفلا وبأ نيدلا فرش ردصلا

 نيدلا دامع دهازلا لدعلا ريبكلا ردصلا يضاقلا انخيش نب ناميلس عيبرلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . ("990) ١4/١ :ةنماكلا رردلا (؟)



 يلارربلا تابفو
 هه

 دمحأ حتفلا يبأ نيدلا فرش دهازلا ريبكلا ردصلا نب دمحم هللادبع يبأ

 ركب يبأ نيدلا رخف لدعلا ثدحملا لضافلا سيئرلا ردصلا خيشلا نبا

 نباب فورعملا يقشمدلا يراصنألا هللادبع نب باهولادبع نب دمحم

 مهتبرتب نفدو قشمد عماجب روكذملا مويلا رهظ هيلع يلصو ''”يجريشلا
 نيسمخو ثالث ةنس يف هدلومو ءريغصلا بابلا ةربقمب ةروهشملا
 ةءورم هيفو ةلادعلاو ةسايرلاب فورعم تيب نم ناكو هطخب هتيأر ةئامتسو

 رفظملا يبأ ينامركلا دمحم نب رمعو مئادلادبع نبا نم عمسو «ددوتو
 ةيماشلا ةسردملا رظن ايلوتم ناكو ءثدحو ةعامجو يسلبانلا نب فسوي
 راتتلا لخد املف قشمدب نيواودلا رظن ارشابم هدلاو ناكو «ةدم ةيناربلا
 كلذ يف تامو هتفيظو لجأل مهتمدخ يف راص نازاق ةنس قشمد ىلا

 هيلع قلعت ةرداصمو سبحو ىذأ اذه هدلاول لصحف راتتلا جورخ بيقع

 .ريثك دكنو ةدش دعب الإ صلخي ملو سانلاو ةلودلا

 يفوت لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عباسلا نينثإلا ةيشع يفو
 يناروحلا نادبع نب ملاس نب ناميلس نب دمحأ ناميلس وبأ خيشلا

 هيلع ىلصو هششدلاب فورعملا ''”زابخلا يمافلا يحلاصلا مث لصألا
 ناكو ينارقأ نم وه لاق هتزانج موي ظفاحلا نب نيزلا ءاثالثلا رهظ

 اروهشم ناكو هنع ىورو ادرم بيطخ نم عمس «باتكلا يف انفيرع
 .ةدوصقم هناكدو ةيحلاصلاب

 دنع دع دع

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )5يف «يحلاصلا يلتلا ناسح نب مامت نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ مسا تحت هتمجرت تدرو



 يلازربلا تايفو
 1ةد١ حجج

 » ةئامعبسو رشع نامث ةنس - رخآلا عيبر رهش *

 نب دمحأ خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نم ثلاثلا تبسلا ةليل يفو
 رهظلا لبق دغلا نم نفدو 2'”يلبنحلا يحلاصلا مث يلتلا ناسح نب مامت

 حفسب رمع يبأ خيشلا ةبرت نم برقلاب نييوادرملا رباقمب هيوبأ دنع
 خيشلا نأ يل ركذ «ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس يف هدلومو نويساق

 ةئامتسو نيسمخو ىدحإ ةنس يف جحو «كلذب هربخأ دامعلا نب دامعلا

 ءرمع يبأ نب نيدلا سمش خيشلا جح اهيفو ةعادو نبا جح ةنس يهو

 ةرضاحملا حيلم ةبحصلا نسح بدألا ىف اعراب الضاف اخيش ناكو

 ىلع وحنلا أرقو ةليمجلا قالخألاب قلختو ءارقفلاو ءالضفلا بحص

 ةدم همزالو هبيحصو نيدلا ردب هدلو ىلعو كلام نب نيدلا لاح خيشلا

 فوطو رفاسو نيعبس نباو يناروحلا يقتلاب عمتجاو زاجحلاب ماقأو
 هنع درفتو ةريمق نبا نم ثيدحلا عمسو ةدم ةيرصملا رايدلاب ماقأو

 ادرم بيطخو ينادلبلاو يسيرملا نمو رافصلا ثيدح نم عبارلا ءزجلاب

 اللقتم ادهاز ناكو ءهمظن نم هنع انبتكو هيلع اهتأرق ةخيشم ىكبلعبلا

 ىل لاقو «دمحم خيشلا هوخأ كلذب ينثدح هلك كلذ نم ايلاخ هتيب ناك

 ةنس نيسمخ نم رثكأ نم هتبحص بتاكلا دومحم نيدلا باهش ىضاقلا

 . 88/8 :تارذشلاو )١١١54( 741/7 :ةنماكلا رردلا

 . (87*) ١//١51 :ةنماكلا رردلا )١(



 يلازربلا تايفو
 عكا

 ايندلا نم غارفلاو دهزلاب هفصوو هلجبو همظعو اليمج ءانث هيلع ىنثأو

 ىلبرألا دمحأ نب نسحلا نيدلازع لاقو ءهوخأ هركذ ام وحن ركذو

 ىلع لمتشي هطخب اجردم مامت نب نيدلا يقت خيشلا يلإ بتك ببطتملا
 :اهنم دئاصق ةدع

 يداؤف نم دهاعملا ناكسأ

 يثيدح ادبأ مكيف رركأ

 يعومد نم ادوقع همظنأو

 مكاوه يف يناعملا ركتبأو

 ارس ءابكنلا مكنع لأسأو

 هيف نأل ميسنلا قنتعأو

 مكو مكتبحم يف يل مكف
 :ةديصق نم اضيأ لاقو

 مهمسابم ترتفا اذإ هوجولا ضيب

 امك مانألا يف مهنع نسحلا مسقت

 ةيناد حودلا نوصغو مهترز مك

 اوقدص مهدبع ينوعد نيذلا مه
 اوركذ املك مهنع ثيداحألا اولحت

 معن نم هولوأ ام ركشأل ينإ

 :اضيأ لاقو

 هبح يف يلذاوع تيصع نم اي

 تقلع ةبابص كاوه يف يل

 نوكس ةحراج لك يف مكل

 نوجش مكب ثيدحلاو ولحيف

 نوفجلاو رجاحملا رثنتف

 نوهت ةيفاق لك مكينو

 نوصم رس مكاوه رسو

 نيبت مكفطاعم نم ليامش

 نونف مكب مارغلا يف يل

 قسن هلك ولح بطرلا ؤلؤللاف

 قرتفم وهو مهيف لضفلا عمجت

 قزترأو اوفع اهب رامثلا ينج

 اوقتع امو اونم دقو اوقرتسا امل

 اوقطن امب اموي اوهفاش نإ فيكف

 قفتت قلخلا بولق هيلع اركش

 يرظانو هاوه يف يبلق ثعطأو

 يرجاحلا ميسنلا لايذأب



 00 كح

 رركم كاوه يف يدجو ثيدحو

 هقوفخ كيلع بلق يف تميخ

 لباذ نم ابصلا ينثي امب امسق
 الح الو كاوس يبلق يف لح ام
 ىركلا يف كلاصو ىلا ليبسلا فيك

 ىوهلا يف ةبابصلا كلو يرجاه اي

 :اضيأ لاقو

 يتلا كنساحم يدبتال كينيعب

 نصو اسيام كفاطعأ نم نثت الو

 ادماع كفرطب ظحل نم مرت الو

 قوفي هبابح نأك رغث نع تمسبت

 ىوهلا يب داز كنم ىنعم لك يفف

 اعمادم ضيفي سافنأ كيف يلو

 هديرأ ءيش لك ولسأف كاذل

 ىلحأو ىنملا نم ذلأ يسفن ىلا تنأو

 يلازربلا تايفو

 يرطاخب رمي ذإ ولحت كاذلف

 يرئارسو يحناوج يط تنكسو

 يرهازلا رينملا رمقلا لاتخي

 يرماسمو يمدانم كاوه الإغ

 رهاسلا نوفج نع حنجي فيطلاو

 رخآ نم اهل امو كيلع اهلو

 يبلق اهتعدوأو يركف اهب تلغش

 يب تبلس يتلا كينيع رحس

 بصتقلا نم بولقلا يف ىضمأ كظحلف

 بطرلا ؤلؤللاب ردلا ماظتنا
 بحلا فغش يف داز ام ىوهلا ىلحأو

 يبسح اهب ينوفج تضاف اذإ يبسحو

 بذعلا درابلا نم يبلق ىلا

نيرشعو نيتئام نم رثكأ ىلع لمتشي اءزج هيلع أرقو
 هبتك اتيب 

 745 يبنلا حدم وهو مناغ نب نيدلا ءالع خيشلا دلاو نيدلاردب ىلوملل

 .٠ ابحفس ةش ةعقو ىف ةديصق 5 هيفو

 خيشلا يفوت رخآلا عيبر رهش نيرشع يداحلا دحألا ةيشع يفو

 نب يلع نب ميركلادبع نب نمحرلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا ملع



 دل يلازربلا تايفو

 تقو نينثإلا موي نفدو ةرهاقلاب "'”يرصملا يشرقلا هدارد نب رفعج

 يزمرهمارلل لصافلا ثدحملا باتك جاور نبا نم عمس ءرهظلا
 نيعم نب ىيحي دينجلا نبا تالاؤسو دواد يبأل خوسنملاو خسانلاو

 يبأ ثيدح نم اسلجمو لالخلل ءامسألا قاقتشاو ناطقلا سلجمو

 نباو يملسلا يسلجمو يليلخلا ىلعي يبأ ثيدح نم اءزجو رفظملا

 ثالث ةنس يف ةزاجإ هنم يلو نولاحرلا ةبلطلا هنم عمس كلذ ريغو هيولاب

 فعضو ىربكلا ةفارقلاب حلاصلا ةبرتب انكاس ناكو ةئمتسو نينامثو

 .هنم عمسأ ملو دمحم نيدلا لامج همع نم تعمسو هرصب

 نيدلا سمش يفوت رخآلا عيبر رشع ثلاث ءاثالثلا ةيشع يفو

 دمحم نب رصن صلخملا دمحأ نيدلا باهش ملاعلا هيقفلا نب دمحم

 ناكو سيدارفلا باب رباقمب ءاعبرألا موي نفدو هدج "”طايخلا يدمآلا

 سرادملاب بترو بتك ةدع ظفح «ءةنس نيرشعو سمخ نبا اباش
 اباش اضيأ تام احلاص الضاف اهيقف هوبأ ناكو دلو هل دلوو جوزتو

 امهدعب تام مث دلولا دلو دقف مث دلولا دقف روكذملا صلخملا امهدقفو

 .هللا مهمحر ةبيرق ةدمب

 ةاضقلا يضاق عمتجا رخآلا عيبر رهش فصتنم سيمخلا موي يفو

 راشأو ةيميت نب نيدلا يقت ةمالعلا مامإلا خيشلاب يلبنحلا نيدلا سمش

 فرعو هتراشإ خيشلا لبقف قالطلاب فلحلا ةلئسم يف ءاتفإلا كرتب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 55 حصح

 .نيتفملا ةعامجلا رطاوخل ةياعر كلذ ىلا باجأو هتحيصن

 عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا رصعلا ناذأ دعب سيمخلا موي يفو
 سابعلا وبأ نيدلا مجن دهازلا يرقملا مامإلا هيقفلا خيشلا يفوت رخآلا

 ينارسيقلا نب دجسم مامإ (170لدله نب حيببص نب دمحم نب دمخأ

 ةروصنملا ةعلقلا تحت ليخلا قوسب هيلع يلصو .ةرهاقلا رهاظ عراشلاب

 نفدو ىلصملا مهعسي مل ريثك قلخ اهب رضح ةدوهشم هتزانج تناكو

 فيطللادبع بيجنلاو ناهربلا نبا نم عمس ءةالصلا لبق ةعمجلا موي

 هذجسمب حسنيو اهيقف ناكو يريصوبلا باحصأ ضعبو ينارحلا

 . ثدحو

 6 د

 )١( :ةنماكلا رردلا “/ 79 )0940( .



 يلازربلا تايفو
 كه

 »+ ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس ىلوألا ىدامج رهش *

 هعمو قشمد ىلا ديربلا درو ىلوألا ىدامج لهتسم تبسلا موي يفو
 اهآر يتلا قالطلاب فلحلا ةلئسم يف ىوتفلا نم عنملاب ناطلسلا باتك

 سلجم دقعب رمألاو اهيف فنصو اهب ىتفأو ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا
 لصفناو ةداعسلا رادب روكذملا رهشلا ثلاث نينثإلا موي دقعف كلذ يف

 يف كلذب يدونو هراصنأ هللا زعأ ناطلسلا انالوم هب رمأ ام ىلع رمألا

 .روكذملا رهشلا عبار ءاثالثلا موي دلبلا

 ريمألا كسمب قشمد ىلا ربخلا لصو ىلوألا ىدامح رشاع يفو

 ةيرصملا رايدلاب اضيأ كسمو «ةيرصملا رايدلا ىلا لمحو روكذملا

 صمح ةباين نم ياطقرأ نيدلا فيس ريمألا لقنو ءهباحصأ نم ةعامج

 لقنو ينامرقلا نيدلاردب ريمألا صمحب ةباينلا يلوو دفص ةباين ىلا

 ريمألا قشمد ةعلقب هنع ضوعو كركلا ىلا قشمد ةعلقب بئانلا نيدلازع

 وبأ ةلودلا ديشر لتق هنم يناثلا فصنلا يف ىلوألا ىدامج رهش يفو

 ديشرب روهشملا ينادمهلا يلاع نب ريخلا يبأ نب هللا لضف لضفلا

 ىرادو هبصانمو هفئاظو نم لزع دق ادنئبرخ توم دعب ناكو «؟7بيبطلا

 ىلع بلطف مسلا ادنبرخ يقس ىلا بسن هنأ مث لاومألا نم ةريثك ةلمجب

 )١( :ةنماكلا رردلا #/ ١٠١9 )587( .



 يلازربلا تايفو
 عووأ حل

 تلتق تنأ هل ليقو نابوج يدي نيب رضحأو ةيناطلسلا ةنيدملا ىلا ديربلا

 نيب افيعض اراطع ابيبط الجر تنك انأو كلذ لعفأ فيك :لاقف ؟ كلملا

 الو ةكلمملا لاومأ يف افرصتم هيخأ مايأو همايأ يف ترصف سانلا

 يف رهاوجلاو لاومألا نم تلصحو يرمأب الإ ءارمألاو باونلا فرصتي

 ادنبرخ بيبط نازخلا نب لالجلا بيبطلا رضحأو «ىصحي ال ام امهمايأ
 هتباصأ كلملا نإ لاقف هتلتق تنأ اولاقو ادنيرخ توم نع هولأسف

 هئاطعإ ىلع ديشرلا روضحب + ءابطألا عمتجاف «لاحلا لا اذه يلع ضرعو

 وهو ءالتما هدنع :ديشرلا لاقف ءاعمألاو ةدعملل ةنشخم ةضباق ةيودأ

 وحن هب لهسناف الهسم ءاود هيأرب هانيقسف دعب غارفتسالا ىلا جاتحم

 تنأف :نايوجلا لاقف كلذ ىلع ديشرلا هقدصو «تامو اسلجم نيعبس

 هدلو هلبق اولتقو هكالمأو هلاومأ عيمج - اولصأتساو هلتقب رمأو هتلتق ديشر اي

 يدونو زيربت ىلا ديشرلا سأر لمحو ةنس رشع ةتس ءانبأ نم ميهاربإ
 لك لمحو هءاضعأ تعطقو هللا مالك لدب يذلا يدوهيلا سأر اذه هيلع

 «يزيربتلا هاش يلع ريزولا كلذ يف ماقو هتثج تقرحأو دلب ىلا وضع
 تافنصم هلو دالوأ ةدع فلخو نينامثلا ءانبأ وهو ديشرلا لتق ناكو

 نيدلازع هلك كلذ ررح «ريزولا ةبتر قوف هتبتر تناكو ةميظع رئامعو

 مالسإلاب رتتسي مالسإلل اودع ديشرلا ناكو ؛هطخ نم هتصخلو يلبرألا

 اجاح يزيربتلا يلضفألا نيدلا جات خيشلا انيلع مدق املو ءادحلم ناكو

 هيلع ءادنلاو ديشرلا لتق ركذف هانرز ةنسلا هذه نم ناضمر يف قشمد ىلا

 ديكي ناك هنإف ىراصنلا نم فلأ ةئام لتق نم مظعأ هتلتق :لاقو



 يلازربلا تايفو
 هي

 ةرم ديشرلا يف ملكت دق ناك يلضفألا :يلبرألا نيدلازع لاق «مالسإلا

 ىفتخاف هنم هسفنل مقتني ديشرلا هدصقف هللا مالك لدب دقو يدوب وهو

 هبلق بيطو هيلإ هبلطو هنع ىفعف ةعافش هيف تعقو مث ةدم هنم يلضفألا

 ىلا هيلع يلضفألا سفن يف يقبو هنم اهلبقي ملف ةينس ةعلخ هيلع علخو
 ناك دقو اهرك مالسإلا يف لخد ام ديشرلاو ءاتيمو ايح همذي نآلا

 نيدلا مجن انل ىكحو «لاوحألا لك يف مهمدخيو نيملسملا حصاني

 يعسلاو ةبحرلا لهأ ىلع ةقفشلا نم ديشرلا نم هآر ام ةبحرلا يضاق

 رشلاو راتتلا نم مهصالخ ىلع مهدعاس فيكو مهئامد نقح يف مهل

 ءربلا نم ةميظع زيربت يف هلو ءرصانلا كلملا عم مهرومأ حالصإو
 الإ عبتتي نكي ملو هديكو مالسإلا ةاداعم نع هتداعسب الوغشم ناكو

 .اقساف وأ احلاص وأ ارفاك وأ املسم ناك ءاوس هاذأ دصقي نمو هءادعأ

 دنع دنع دع ش



 عدرا حبببح

 » ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس - ةرخآلا ىدامج رهش *

 ءالع خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم سداسلا ةعمجلا ةليل يفو

 دمحم يبأ خيشلا نب دمحم نيدلا لامك انخيش نب يلع نسحلا وبأ نيدلا

 رهاط نب ميهاربإ نب تاكرب رهاط يبأ دنسملا ثدحملا خيشلا نب هللادبع

 ةالص بيقع هيلع يلصو ''يتاولكلا يقشمدلا يعوشخلا يشرقلا

 بحاص ةبرت نم برقلاب نويساق حفسب نفدو قشمد عماجب ةعمجلا

 نم عمس قشمدب ابيرقت ةئمتسو نيعبرأو عبرأ ةنس يف هدلومو «ناليك

 لخدو بسكتلاو قزرلا بلط يف رفاسي ناكو «هنع ىورو روكذملا هدج

 .ةدم سلبانب ماقأو ةنس رشع ةسمخ وحن رفسلا مزالو دالبلا

 يضاق يفوت ةرخآلا ىدامج نم رشع يداحلا ءاعبرألا ةليل رخآ يفو

 نب ملسم نب ضهان نب فولخم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا نيز ةاضقلا

 موي نفدو ةيرصملا رايدلاب مكاحلا "”يكلاملا يريونلا فلخ نب معنم

 موي قشمد عماجب هيلع انيلصو ءمطقملا حفسب رهظلا بيرق ءاعبرألا

 لامعأ نم "”ةريونلاب هدلومو روكذملا رهشلا نم نيرشعلا ةعمجلا
 : هحلفا كلا (4)

 هنع يورو .ةثامتسو نيثالثو عبرأ ةنس يف رصم رايد نم ةيواسنهبلا

 ١77/4 :ةرهازلا موجنلا (7594) 7//١77 :ةنماكلا رردلا 54/5 :يبهذلل ربعلا لويذ )١(
 . 84/8 :بهذلا تارذش

 . (15197) 5١/6" :رصمب ةيحان :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ةريونلا (؟)

 ةرماع ىندألا ديعصلا نم رصمب ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :اسنهبلا (*)

 1 . (57584) 5١7/١ :لخدلا ةريثك ةريبك

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 أ

 ءاضق يلوو امهريغو مالسلادبع نب نيدلازع خيشلا نم اضيأ عمسو

 نبا ةافو بيقع ةئمتسو نينامثو سمخ ةنس رخاوأ يف ةيرصملا رايدلا

 ىلا ناسحإ هلو لامتحالاو ةءورملا ريثك ناكو هتدم تلاطو ءساش

 ماكحألا برذ دقو ايكلام اهيقف ناكو ءهدصقي نمو لودعلاو ءاهقفلا

 ءاضقل زيم هنأ روكذملا خيراتلا يف ربخلا لصفو ءاياضقلا لصفو

 يئانخألا نب نيدلا يقت فولخم نب يلع نع اضوع رصم رايدب ةيكلاملا
 يئانخألا نبا حجرتو مهريغو يلذاشلا تنب نباو ماظنلا نبا نيدلا جاتو

 رايخ نم نيدلاو ملعلاب فورعم فشقتم حلاص هيقف وهو ءاضقلا يلوو
 .نينمؤملا هللا دابع

 نيدلا ناهرب يفوت ةرخآلا ىدامج نم رشع ثلاثلا ةعمجلا موي يفو

 موي نفدو '''نالعش نباب فورعملا يرقملا ءالعلا يبأ نب ميهاربإ

 ناكو لامتحالاو ربصلا ريثك اديج الجر ناكو «نويساق حفسب تبسلا

 تامو ةيرهاظلا ةبرتلا يف ةءارق هلو ةيرامسملا ةسردملا دنع دهشي

 . الهك

 وبأ نيدلا لامج يفوت ةرخآلا ىدانج نم رشع عبارلا تبسلا موي يفو

 نامثع نب دمصلادبع نب ةورع حلاصلا خيشلا نب ينغلادبع دمحم

 جراخ نالسر خيشلا ةربقمب رهظلا لبق هموي نم نفدو "”ينيع سأرلا

 عبرأ ةنس يف بلحب عمسو نينامثلا زواج اخيش ناكو ءاموت باب

 فورعملا ينيعسأرلا قازرلادبع نيدلازع خيشلا ىلع ةئامتسو نيعبرأو

 . (55590) "88/7 :ةنماكلا رردلا )١١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 عابر -ح جبج

 مهريغو نايعألا ىلا ددرتي حورلا فيفخ قلخلا نسح ناكو «ثدحملاب

 هنأ يل ركذو ءمهنم يدجتسيو مهفطاليو مهرضاحيو فئاوطلا عيمج نم

 مهارد ةرشعب الإ هلزنم ىلا عجري امو روديو ةركب هتيب نم جرخي ناك

 . هْلَأُك مهيلع عسويو هلايع ىلع قفنيو تاقوألا بلاغ يف اهوحنو

 يفوت ةرخآلا ىدامج رشع يناث رصعلا تقو سيمخلا موي يفو

 نب دمحأ نيدلا دامع نب زيزعلادبع نيدلادامع لدعلا مامإلا هيقفلا خيشلا

 ةفارقلاب ةعمجلا موي نفدو ''”يكلاملا يدزألا بلهملا نب رمع نب رفعج

 نم ملسم حيحص عمس ءرصمب ةئامتسو نيعبرأو نامث ةنس يف هدلومو

 .ةعلقلاب دهشي اديفم اهيقف ناكو .ثدحو ناهربلا نبا

 نب دمحم نيدلا لالج دنسملا خيشلا يفوت ةرخآلا ىدامج يفو

 ةيفوصلا خابط '"”يفوصلا يرهاقلا مساقلا يبأ نب نسحلا نب ىسيع
 نبا نم عمس «ءادعسلا ديعس هاقناخب اضيأ ةيفوصلا مداخ ناكو ةرهاقلاب

 يواسلا نم عمسو ايندلا يبأ نبال ةدشلا دعب جرفلا باتك ةريمقلا

 جيرخت هل يتلا نيعبرألا يزيمجلا نبا نم عمسو ينادربلل تامانملا

 عباسلاو يفلسلل ةينادلبلا نيعبرلا يفلسلا طبس نم عمسو راطعلا ديشرلا

 ةنس يف اضيأ هوبأ ثدحو سانلا هب عمسو ثدحو تايلماحملا نم

 .يواسلا نع ةئامتسو نينامث

 داك دع د

 )١( :يبهذلل ربعلا لويذ 49/4 .
 ) )0.هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 ءا/ا

 * ةئامعبسو ةرشع نامث ةنس - درفلا بحجر رهش +

 نب نيدلا محن ةاضقلا يضاق لزع بجر عبار ةعمجلا موي يفو

 .هرشع يداح ةعمجلا موي رشابو ديعأ مث ةعمج الوزعم

 ةديدس ةحلاصلا ةأرملا تيفوت بجر رشع سماخ تبسلا ةليل يف
 نيدلارخف خيشلا تخأ ؛''رمنلا يبأ نب دمحم نب يلع ةاضقلا زع تنب

 برقلاب نويساق لبج حفسب تبسلا موي تنفدو ةاضقلا زع نب ليعامسإ
 داروأ اهلو نينامثلا تزاج ةحلاص ةأرما تناكو «ةيرهازلا ةيرقلا نم

 ناكو نينس سمخب اهيخأ نم رغصأ اهنأ تركذ ءردص ةمالسو ةدابعو

 نينس عبس اهرمعو يفوت اهدلاو نأ تركذو ةئامتسو نيثالث ةنس يف دلو

 لداعلا نب مظعملا كلملا يراوج نم اهمأ تناكو «ةيمزراوخلا نمز يف

 ناكو ءريرضلا يرقملا اقوبد نب رفعج نيدلا يضر انخيش ةجوز يهو

 اونحو اهل ةبحم موي لك يف امهيلإ ددرتي روكذملا نيدلارخف اهوخأ
 .ىلاعت هللا مهمحر اهتيب يف تامو اهيلع

 حلاصلا خيشلا يفوت بجر نماث رصعلا دعب ءاثالثلا موي يفو

 ىمسيو دمحم نيدلا سمش خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش

 هتنينجب ''”يزملا يرادلا يميمتلا نشوج نب يلاغ نب لفغد نب نشوج

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 عال حج

 «ةزملاب مهل ةربقمب نفدو ءاعبرألا رابغ ىحض هيلع يلصو ةزملا ةيرقب

 ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا يف لاقف هدلوم نع هتلأسو

 ادرم بيطخ نم عمس «شارفلا بردب قشمدب ةئامتسو نيثالثو تس
 يل لاقو ءاضيأ دلبلا يف نكس هلو ةزملا لهأ نم ناكو هنع ىورو

 انيد لجرلا اذه ناك : يزملا روصنم نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا سمش

 هتيب امزالم رشلا ليلق ريخلا ريثك ناكو راقوو ةنيكس هيلع ةلماعملا نسح
 .سانلاب داقتعالا نسح

 فسوي نيدلا حالص ريمألا سبل بجر رشاع سيمخلا موي يفو

 دهاجملا كلملا نب دواد رهازلا كلملا نب يذاش دحوألا كلملا نبا

 ةعلخ يذاش نب هوكريش نيدلا دسأ نب دمحم نيدلا رصان نب هوكريش

 ةنسح ةمدقت مدقو ةيرصملا رايدلا ىلا رفاس دق ناكو «قشمدب ةرمإلا

 .ةرمإلاب هل مسرو همركأو ناطلسلا هيلع لبقاو

 يناطلسلا لمحملا جرخ بجر نم رشع عبارلا نينثإلا موي يفو
 بابرأو ءارمألاو ةاضقلا رضحو دلبلا لوح هب اوفاطو قشمد ةعلق نم

 دبعم نب نيدلا ءالع ريمألا جاحلا ةرمإل نيعو ةداعلا ىلع بصانملا

 رومعملا عماجلا ىلا عمجلا مايأ يف كلذ دعب قجنسلا لمحو ربلا يلاو

 .ةداعلا ىلع

 زيزعلادبع نيدلازع يفوت بجر نم رشع عبارلا نينثإلا ةيشع يفو
 نيمأ خيشلا تخأ نبا '”رجاتلا ينارحلا رشب نب يلع نيدلا ءالع نب

 )١( :ةنماكلا رردلا 54/4 :يبهذلل ربعلا لويذ / +0" )478( .



 يلازربلا تايفو
 عا

 خيشلا رضحو قشمد عماجب ءاثالثلا رهظ هيلع يلصو ريقش نب نيدلا
 حفسب نفدو اهب اميقم كاذ ذإ ناكو ةزملا نم ةيميت نب نيدلا يقت

 شاع نيدو ريخ هيف اديج الجر ناكو هتدلاو هب تبيصأو «نويساق

 عبرأب هلبق تام دمحأ نيدلا باهش هوخأ ناكو ةنس نيعبرأو اسمخ

 .ىلاعت هللا امهمحر ةرهاقلاب نينس

 يفوت بجر نم رشع نماثلا ةعمجلا ناذأ تقو ةعمجلا موي يفو

 نب دمحم ديلولا وبأ فلسلا ةيقب عرولا دهازلا ديسلا ملاعلا مامإلا خيشلا

 نب دمحم ديلولا يبأ يضاقلا ريبكلا مامإلا نب دمحأ مساقلا يبأ مامإلا

 نب ميهاربإ نب فلخ نب دمحأ رفعج يبأ نب دمحم نب دمحأ مساقلا يبأ

 )احلا نباب فورعملا يليبشألا مث يبطرقلا يبيجتلا ىسيع يبأ

 ةربقمب نفدو قشمد عماجب رصعلا بيقع هيلع يلصو دلبلا يف هل يدونو

 ىلع سانلا قفتاو ريثك عمج هرضحو «يوالدنفلا راوج ريغصلا بابلا

 ءاثالثلا موي ةيليبشأب هدلومو «ةلالجلاو حالصلاب هفصوو هيلع ءانثلا
 اوناك هفالسأو نيثالثو نامث ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عيباسلا

 ببسب ةيليبشأ ىلا هدج لقتناو كلك زيزعلادبع نب رمع نمز نم ةبطرقب
 ىدحإ ةئس يف امهالك هدج تام مث هوبأ تامو ءاهاضق يلوو جنرفلا

 ببسب تقحمت ةريثك معنو ةمج لاومأ مهل تناكو ةئامتسو نيعبرأو

 هدج نم ذخأ هنإف رمحألا نبا ةرداصم ببسب مث ةبطرق نم جاعزنالا

 ىلا مهبتك اولسرأو رهش ةدم يف رانيد فلأ نيرشع ديلولا يبأ يضاقلا

 )١( :برغملا دالب دعاوق نم ةروهشم ةدلب : نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : ةتبس "/



 يلازربلا تايفو
 عؤابو ححصح

 ىلا اولقتناو همأ دنع اميتي اذه ديلولا وبأ يبرو «تمدعف 2ةتبس
 525 5 5-0 507 1 د(5) عااو
 عجرو جح مث نينس سمخ ةدم سنوتب ماقأ مث ةطانرغ ىلا مث سيرس

 تام نأ ىلا ةئمتسو نينامثو عبرأ ةنس نم قشمدب ماقأو نبيماشلا عم

 عبسو نينثا ةنس ةجحلا يذ فصن يف قشم د عماجب ةيكلاملا ةمامإ يلوو

 قشمدب هتماقإ ةدم يف عمسو «هتوم نيح ىلا اهل امزالم لزي ملو ةئام

 ضرعو «ثدحو خويشلا نم ةعامجو يراخبلا نبا انخيش نم هدلاوو وه

 ىلع ناكو «كلذ نم عنتماف ىكلاملا نع ةباين قشمدب مكحلا هيلع

 ةيبرعلاو هقفلاب هرمع أدبم ىف لغتشاو «ملعلاب لاغتشالا ىلع هيدول

 ليخلا نم ةلماك ةدع هلو سانلاب ةطلخلا ليلق ناكو بدألاو ةغللاو

 ظفاحي لزي مل ليللا نم درو هل ناكو «هلام نم ةازغلل اهدعأ حالسلاو

 .ىلاعت ُةُنَلْخك ةنسح ةحلاص تامانم هل ىورو تام نأ ىلا هيلع

 عاجشلا يفوت بجر نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرألا ةيشع يفو
 "'نذؤملا يرقملا يقشمدلا يراصنألا ليعامسإ نب مساق نب ميحرلادبع

 سيمخلا موي رهظلا بيقع هيلع يلصو بيقنلا دمحم نيدلا حصان دلاو

 دودح يف هدلومو روكذملا هدلاو ةبرتب نويساق حفسب نفدو قشمد عماجب

 نيسحلا نيدلا فرشأ خيشلا نع انل ىورو «قشمدب ةئامتسو نيعبرأ ةنس

. 57# 5 
 )١( :سلدنألا دالب نم ةريبك ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق : شيرش 7857/9

. )7/١:9( 

 . (5807) 5٠9/7" :ةنماكلا رردلا (؟)
 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 ازربلا تايف
 فين يلازربلا_تايفو

 جحلا ريثك أديج الجر ناكو «يشنلا نب مجنلاو يلبرألا ميهاربإ نب

 عماجلاب انذؤم لزي ملو كلذ نع فعض مث زئانجلا ىلع أرقي ناكو ةالصلاو

 .يرقملا ظعاولا نيدلا باهش خيشلا لاخ وهو تام نأ ىلا

 يناليكلا دومحم خيشلا ىفوت بجر خلس ءاعبرألا ةليل ىفو

 ريغصلا بايب دغلا نم نفدو ىسمد عماجب ١ ةلباتحلا مامإ بئان يلبنحلا . 56 000 57 . . .

 نآرقلا ةوالت ىلع ابظاوم ناكو «جرفلا يبأ خيشلا ربق نم برقلاب

 يضاقلا نب ميحرلادبع نيدلا فرش يفوت بجر رخاوأ يفو
 يلع نب ميهاربإ نب نسح نيدلا مجن خيشلا نب ميهاربإ نيدلاردب
 ربلا يف تاهج ةدع يلو ناكو ءاهب ةيقذاللا يضاق (”يدركلا ينارهملا
 .الهك تام ةيحللا دوسأ ةمامعلا ريبك انسح الكش ناكو

 ليس صمح رهاظب عقو هنأ رابخألا تدرو بجر رخاوأ يفو

 قدنخلا ىلا لصوو نكامأو ليبسلا ناخ ضعبو ناديملا طئاح برخو
 .قدنخلا هلوزن ببسب ررض هنم هيلإ لصي ملف دلبلا لخاد هللا ىقوو

 دك هإع د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ابو |[ ححح

 + ةئام عبسو ةرششع نامث ةنس - كرابملا نابعش رهش *

 ةقثلا نيمألا لجألا خبشلا يفوت نابعش ثلاث تبسلا موي يفو

 نمؤملادبع نيدلا نيمأ خيشلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا ردب يرقملا

 دحألا موي نفدو ''”رجاتلا يقشمدلا مث يبيصنلا سنوي نب نسح نب

 «ةئامتسو نيسمخو تس ةنس هدلومو قشمد رهاظ ريغصلا بابلا ةربقمب

 يلع قوسب ارجات ةريسلا روكشم ةلماعملا نسح اديج الجر ناكو

 يبأ نب ىيحيو رسيلا يبأ نبا نم اريثك عمسو «ةيرهاظلا ةبرتلاب ائرقمو

 ليعامسإو يلبنحلا نيدلا سمش خيشلاو يسلبانلا نباو يلبنحلا

 . مهريغو ينالقسعلا

 ناكملا ىلا نوتقوملا جرخ نابعش نم عباسلا ءاثالثلا موي يفو

 يذلا هتك رارض ربقب فورعملا ربقلا دنع يقرشلا بابلا جراخ يذلا

 اعماج هلام نم هئانبب قشمدب نيواودلا رظان نيدلا سمش بحاصلا رمأ

 . هتلبق اوررحو

 بئان رمأ يذلا عماجلا دجسملا ةرامع لمك نابعش رهش يفو

 قشمد رهاظ وهو هئانبب زكنت نيدلا فيس سورحملا ماشلاب ةنطلسلا

 ركح نم برقلاب ةيفوصلا رباقمو رصقلا قيرط يف رصنلا باب جراخ

 نم رشاعلا موي ةعمجلا هيف تميقأو ةريثك الاومأ هيف قفنأو قامسلا

 نب دواد نب يلع نيدلا مجن ةمالعلا مامإلا خيشلا هيف بطخو نابعش

 )١( :ةرهازلا موجنلا (3047) 7///79 :ةنماكلا رردلا 8/ "797 .



 يلازربلا تايفو
 عالاقل

 باحصأ ءالضفلا نايعأ نم وهو يزافخقلاب فورعملا يفنحلا ىيحي
 روكذملا نيدلا فيس ءارمألا كلم فقاولا رضحو «ةددعتملا نونفلا

 نآرقلا أرقو ءارمألاو ءاملعلا نم قلخو ةعبرألا ماشلاب ةاضقلا ةاضقو

 هللا لبقت فقاولل ةيعدألا ترفوتو نودشنملا دشنأو توصلا باحصأ

 . ةنم

 ميرك يضاقلا نذأ يذلا عماجلا ةرامع لمك اضيأ رهشلا اذه يفو

 رخآ يف تابيبقلاب هلام نم هناينب يف هراصنأ هللا زعأ ناطلسلا ليكو نيدلا

 نابعش رشع عباس يف ةعمجلا هيف تميقأو قشمد يلبق اصحلا ناديم

 «ريرزلا نب فسوي نب دحألا دبع دهازلا ديسلا خيشلا هيف بطخو
 ةالصلا سانلا دصقو ةلودلا بابرأو ءاملعلاو ةاضقلا نم ةعامج رضحو

 هروضحو هتفعو هحالصل روكذملا بيطخلاب مامتإلاو عماجلا اذهب
 .هحالصو هظفلتو هتوالت نسحو

 نب هيطقط نيدلازع ريبكلا ريمألا يفوت نابعش نم رشع عبارلا يفو
 ءاصحلا ناديم سأرب تابيبقلاب نفدو ''”رادمجلا يرصانلا هللادبع

 ةباين يلوف بتاك ساحنلا نب نيدلا نيمأ هدنعو قشمدب اريمأ ناكو
 ىلا داعو لزع هنأ مث هدنع يظحو روكذملا هعم رفاسو كركلاب ةنطلسلا

 ءاشنإلا ناويد ىلا هتمدخ يف روكذملا نيدلا نيمأ لقتناو اريمأ قشمد
 م.

 . قسمدب

 لامج نب يلع نيدلا ءابب يضاقلا يفوت هنم فصنلا لبق نابعش يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )00(



 يلازربلا تايفو
 ةالرلا جبسم

 قفار 3 5 538
 «انح تيبب ١"يرقملا يراقولا مامه نب رفظم نب روصنملا يبأ نيدلا

 ناك كلذ لبقو نينس ةدم ةبحرلا ءاضق كلذ لبق يلوو اهب ايضاق ناكو

 . كلذ لبق يلوو افرعب ايلوتم

 نب دمحم نب شيبحب فورعملا دمحم خيشلا يفوت نابعش يفو

 يقشمدلا مث يسدقملا ليعامسإ خيشلا نب يلع ةلودلا رون خيشلا

 ىور دقو كانه اروهشم ناكو «نيزرطملاب ''”نذؤملا ناطقلا

 . ثيداحألا

 ردابم نيدلا فيس يفوت نابعش فصن ءاعبرألا موي يفو

 نب قاحسإ نيزلا قيتع ةيرورسملا بردب نكاسلا "”يدنجلا يرصرصلا

 .نويساق حفسب نفدو يرصص نب ليعامسإ

 دواد نيدلا دامع يفوت نابعش نيرشع سداسلا سيمخلا موي يفو

 وه يبر القاع اباش ناكو «نويساق حفسب نفدو '*”كسوم نب دمحم نبا

 مهتيبو لامجلا نم رفاو ظح هل ناكو لمجتو ةنايص ىف دسألا هوخأو

 . ةمشحو ةرمإ تيب

 (*”طالب نيدلا فيس ريمألا يفوت نابعش رشع نماث دحألا موي يفو

 ناكو ةبحصلاو ةنايدلاو لقعلاب افورعم ناكو «كانه نفدو سلبارطب

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)

 . 49١/١ )96"١1( :ةنماكلا رردلا ()

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (4)



 يلازربلا تايفو
 ءلى/

 كلذ دعب لومخ هل لصحو «ريكنشلا نيدلا نكر ريمألا مايأ يف امدقتم

 . هلقعو هتنايدل ىلاعت هللا هملسو سلبارط ىلا مث قشمد ىلا لقنو

 تنب ةيفص دمحم مأ تيفوت نابعش نم نيرشعلا ءاثالثلا موي يفو
 نب يقابلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ حلاصلا خيشلا انخيش
 هيلع يلصو جاجحلا ناتسبب ''”يوارحصلا يواتسبلا يحلاصلا يلع
 ةنس يف اهل زاجأ «نويساق حفسب يرفظملا عماجلاب ءاثالثلا رهظ

 نب دمحمو يرذنملا ميظعلادبع ظفاحلاو يفلسلا طبس ةئامتسو نيسمخ

 فرش انبحاص ةدلاو يهو طبسلا ةزاجإب تورو «ةعامجو لاعنلا بجنألا
 هللادبع نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلادبع فرشلا نب دمحم نيدلا
 اهمسا تخأ اهل ناكو «نيعلا سأرب نينس ةدم نم يفوت يذلا يسدقملا

 اهوحنو نيعبرأ ةنس يف هللادبع بحملا تازاجإ يف اهمساو اضيأ ةيفص
 .كلذ ملعيلف اهدعب هذه تدلوو ةيمزراوخلا ةنس تتام

 ديمح خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو يناثلا سيمخلا ةليل يفو

 «ةيفوصلا رباقمب دغلا نم نفدو قشمد ةعلقب '"”يفنحلا يراخبلا نيدلا

 ١ مجعلا ىلع دالبلا ضعب يف ظعوو ةئيهلا نسح اديج الجر ناكو

 .ةريثك ابتك كرتو مهل دجسملا رمتساو ادالوأ فلخو «4 125 ىفنحلا

 لامك خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا موي يفو

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 ةرإو تحس

 "”يعفاشلا يريمضلا دمحم نب روصنم نب قاحسإ روصنم وبأ نيدلا

 ءريغصلا بابلا ةربقمب نفدو نيديعلا ىلصمب ةعمجلا بيقع هيلع ىلصو

 «هكرتي ال درو هلو ليللا مايقو ةوالتلا ىلع ابظاوم احلاص الجر ناكو
 مجن خيشلا تنب جوز ناكو سرادملا رضحيو نييلخانملاب دهشي ناكو

 سمش خيشلا نم ثيدحلا هعم عمسو يلبنحلا يوارقشلا ىسوم نيدلا

 .يعفاشلا بيقنلا نب نيدلا

 هيقفلا خيشلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا موي يفو

 نب رمع نب ىسوم نب ىيحي نب ىبحي ايركز وبأ نيدلا ييحم لدعلا

 قشمد عماجب دحألا رهظ هيلع يلصو ''”يكلاملا يواوزلا زيزعلادبع

 سمخ ةنس يف لاقف هدلوم نع هتلأسو ءريغصلا بابلا ةربقمب نفدو

 ملو اريغص قشمد ىلا اهنم تلقتناو ةيرصملا رايدلاب ةئمتسو نيعبرأو
 خيراتلا اذه لبق هدلوم نأ ركذي ناك ةيكلاملا ضعبو «برغملا لخدأ

 مئادلادبع نباو ناهربلا نب يضرلا نم عمسو «نينس رشع وحنب
 دهشي ةدم ماقأ نيفورعملا دوهشلا نم اهيقف اديج الجر ناكو «ءثدحو

 ناكو « عضاوت هيفو ةنايد هدنعو ضتارفلاب ةفرعم هلو ةرطايبلا دجسمب

 وبأ نيدلا لامح يضاقلاو هدلاو ةمع نبا يواوزلا نيدلا نيز خيشلا

 .هدلاو مع نبا يواوزلا بوقعي

 يشاوطلا يفوت نابعش نم نيرشعلاو سداسلا دحألا موي يفو

 ىلع امداخ ناكو ءريغصلا بابب نفدو "”يرهاظلا لالب نيدلا ماسح

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 حل

 . ةيرهاظلا ةبرتلا باب
 نيدلارون خيشلا يفوت نابعش نم رشع سداسلا ةعمجلا ةليل يفو

 « ىاوأز 1 . 1 ١١(
 ةرهاقلاب يفوصلا لابحلا ىيحي نب سباي نب ريصن نب يلع نسحلا وبأ

 ءزج عمسو دواد رصانلا كلملا ةيرذل اقيدص ناكو «ةعمجلا موي نفدو

 نب باهولادبع نيدلا لامك خيشلا يفوت نابعش رشع عباس يفو
 ,ةرهاقلاب '”يعفاشلا يرملا ليعامسإ نب نيسح نب سراف نب دمحم

 لودعو نيروهشملا ةاورلا نم هدلاو ناكو «ةيرعشلا باب لخاد دجسم

 ةئامتسو نيعست رخاوأ ىف تام اقاب نبا نع انل ىور «نيزربملا ةرهاقلا

 . يشرقلا فوع نب ةرم ىلا ةبسن يرملاو
 د د د

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (؟)



 يلازربلا تايفو
 ةرادااسا حسم

 »+ ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس - مظعملا ناضمر رهش *

 فيس ريبكلا ريمألا يفوت ناضمر رهش لهتسم ةعمجلا موي يفو
 ريمأ ناكو «قشمدب زارطلا راد دنع نكاسلا ''”رادحلسلا نوغرأ نيدلا

 .ةئام عبسو ةرشع تس ةنس يف زاجحلا ىلا هجوتملا يماشلا بكرلا

 نب نمحرلادبع نيدلا جات خيشلا جاجحلا عم قشمد ىلا لصوو
 يزيربتلا دماح يبأ نيدلا لضفأ خيشلا نب دمحم نيدلارخف خيشلا

 هتاداعمو حالصو هركذب انعمس انكو ,ءيلضفألاب فورعملا يعفاشلا

 ريخلا مهملعيو سانلا ظعي هنأو هتلود مايأ يف ادنبرخ ةلود ريشم ديشرلل
 هدلوم نع هتلأسو نيرئاز هاندصقف ءريسيلاب عنتقيو ائيش دحأل لبقي الو

 انل اعدو ةرفسلا هذه ريغ اهنم رفاسأ ملو زيربتب نيتسو ىدحإ ةنس لاقف
 هلجأ هكردأف هدلب ادصاق نييقارعلا عم عجرو جحو ةحلاص تاوعدب

 ةربقمب نفدو رفص نم لوألا رشعلا يف مايأب اهيلإ هلوخد دعب دادغبب

 . يزينوشلا

 مامإلا خيشلا قشمد نم هجوت ناضمر رشع يداح نينثإلا موي يفو

 نب ميهاربإ نب ركب يبأ نيدلاردب خيشلا نب دمحم نيدلا سمش
 ايلوتم صمح ةنيدم ىلا يعفاشلا يقشمدلا بيقنلا نب نمحرلادبع
 يزازابلا نب دمحم نب نامثع نيدلارخف يضاقلا نع اضوع اهاضق

 بئان نم ىذألا نم هقح يف لصح ام ببسب هسفن لزع ناكو يومحلا

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/7954 )١١١18( :ةرهازلا موجنلا 177/9 .



 يلازربلا تايفو
 ملا

 اهب ماقأو قشمد ىلا لصوو «ينامرقلا نيدلاردب ريمألا ذئموي ةنطلسلا

 .ةامح ىلا رفاسو ناضمر ءاضقنا دعب ىلا

 فورعملا يعفاشلا يزيربتلا دماح يبأ نيدلا لضفأ خيشلا امأو

 ابوطخم يلو هنإف روكذملا نيدلا سمش ...... انكو ىلضفألاب

 هتاهج يف بانتساو هعيدوتل نايعألاو سانلا جرخو ء«هيف ابوغرم ابولطم
 . قشمدب

 يلع نب هاش تلود نب نامعنلا نيدلا ءالع خيشلا اضيأ لصوو

 نم جح مث ةرهاقلاب ناطلسلا باب ىلا هجوتو امايأ ماقأف يمزراوخلا

 كيزأ كلملا همودخم ىلا عجرو فصنو ةنس ةدم ةرهاقلاب ماقأو كانه

 فاطف ةنس نورشعو ىدحإ هرمعو هدلب نم رفاس لضاف لجر وهو ناخ
 هدلب ىلا داعو بطلاو لدجلاو قطنملا لصحو ءالضفلاب عمتجاو دالبلا

 راصو ابيبط هدنع مدخو رمد كلت اهكلمب لصتاو ةئامعبسو ىدحإ ةنس

 كلم ةكرب نب ياتجت كلملا ىلا هلصوأ مث مزراوخب ناتسراملا ءابطأ ريبك

 هدعب يلوو كلملا اذه تام املف «هدنع يظحف قاجبقلا تشد دالب

 ةئيهلا نسح وهو لقعو مالسإ هدنعو نيثالثلا ءانبأ نم ناخ كبزأ

 هضعبب رمعي روكذملا نامعنلا نيدلا ءالع عم اغلبم ريسو «ةروصلاو

 «نيفيرشلا نيمرحلاب نيرواجملا ىلع ضعبلا قرفيو سدقلاب هاكناخ
 ةئامتسو نيسمخو عبس ةنس ناضمر فصن يف نامعنلا دلومو

 . مزراوخب

 نيدلا نكر نب دمحم نيدلا ماظن لضافلا مامإلا خيشلا مدقو



 يلازربلا تايفو
 رمل ل حل

 نباب فورعملا لصألا يمرادلا رادلاو دلوملا يونوقلا دومحم نب دمحم

 رشع سماخ هدلوم لضاف خيش وهو جحلا ادصاق مورلا نم بيقنلا

 مث لصحو اهب أشنو «ةينوقب ةئامتسو نيسمخو عبرأ ةنس ىلوألا ىدامج

 وحنلاو لوصألاب ةفرعم هلو ةنس نوثالث اهب هلو اسردم تاقودب ماقأ هنأ

 نيدلا جارس باحصأ نم وهو هقفلا يف ةكراشمو فالخلاو قطنملاو

 .هيدي نيب ابيقن هوبأ ناكو يومرألا

 نيدلا ءالع ريبكلا ريمألا يفوت ناضمر رشاع دحألا موي يفو

 نفدو قشمد عماجب راهنلا رصع هيلع يلصو ''”يرهاظلا يقاسلا ناوطقأ

 يلصيو ليللا يف موقي احلاص ناكو نينامثلا زواجو رمعو «تابيبقلاب

 ةنطلسلا يف بان ناكو «ةيدهز ءايشأ ظفحيو ةهابن هدنعو ةعامج يف

 ماشلا ىلا ههجوت دنع رهاظلا نب ديعسلا كلملا ةنطلس يف ةرهاقلا ةعلقب

 م 1

 . للام

 نب دمحم نب رمع خيشلا يفوت ناضمر رشع يناث ءاثالثلا موي يفو

 ىلع رواجملا "”يعليزلاب فورعملا لصألا يورصبلا يكركلا دومحم

 نم هلو سيوأ ةيحانب ريغصلا باب رباقمب راهنلا رخآ نفدو ةسالكلا باب
 «عماجلاب ارواجم ناك ةنس نوعبرأ اهنم ابيرقت ةنس نونامثو ةثالث رمعلا

 مناغ خيشلا ىلا ءارقفلا يف هتبسنو ءارقفلا نيب افورعم اروهشم ناكو

 . يسلبانلا يسدقملا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 /؟ :ةامح لامعأ نم ةيربلا ةيحانب ةديلب :نادلبلا مجبعم يف يومحلا .توقاي لاق :ةيملس )١(



 يلازربلا تايفو
 ظمه

 ©7”ةيملسب لصح ليسب رابخألا تلصو ناضمر رهش رهشلا اذه يفو

 يف تناك حمقلا ةرارغ نأو «ةعتمألا لمحو رودلا برخ هنأو كبوشلابو

 . مهرد ةئامتسب ةيوبنلا ةنيدملابو مهرد يتئامب ةكمب ةنسلا هذه

 يجاحلا لتق هنم نيرشعلا وأ رهشلا اذه رشع عسات يفو

 هنأ ببسب ادنبرخ نب ديعس ىبأل كلملا بئان نابوج هلتق "”يدنقلدلا

 «يزيربتلا كش «يلع ريزولا لتقو هلتق ىلع ءارمأ ةدعو وه قفتا

 ناسارخ ندم نم "”نانمس ةنيدم ىلا بوسنم لمع نم ةيرق دنقلدو
 .يلبرألا نيدلازع طخ نم هتلقن

 نيدلا باهش جاحلا خيشلا ةرهاقلاب يفوت ناضمر رشع نماث يفو
 هاناختشطلا شارف ناكو «همأل تاريسك نب نيدلارخف وخأ ؟؟*”دمحأ

 .ءارمألا نم ةعامجو يخابطلاو ريكنششلا مدخ ناكو ةيناطلسلا

 خيشلا يفوت ناضمر رهش نم نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا ةليل يفو

 دنسملا ثدحملا مامإلا خيشلا نب ركب وبأ رمعملا دنسملا حلاصلا

 نوراه نباو ةبزور نباو 5 5 5 7 (00 رمابعلا يبأ نيدلا نيز رمعملا

 . (5606ه9؟) الا/ل؟

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 :نيتاسبلاو راهنألاو راجشألا ةريثك ةدلب :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :نانمس (؟)

540/7 550 . 

 . 85/4 :بهذلا تارذش (*)

 ١/ :ةنماكلا رردلا 0*5 /5 :يبهذلل ربعلا لويذ )٠١5( :**/؟ : يبهذلا خويش مجعم (5)

 دتسملا مامإلا وهو 2417/8 :بهذلا تارذش0/7/4١ :ةرهازلا موجنلا 4 )١158(
 يبهذلا هركذ امك «يسدقملا ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ سابعلاوبأ نيدلا نيز نب ركبوبأ

 . ىلاعت هللا همحر

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 عملو حصا

 باحصأ نم ةعامجو راطيبلا تنب نيمسايو لامجلا رازن نب دحاولادبعو
 هلو تارم ثالث جح احلاص اخيش ناكو ءامهريغو ةدهشو يطبلا نبا

 كلذ عمو فعضو هعمس لقثو يمعو ءاعدلاو ةالصلا ريثك ناكو ةدابع

 ىلا تصني ناكو «ثيدحلا سلاجمو ةعامجلا روضح ىلا يشمي ناك

 هللا لوسر ىلع ةالصلا رثكيو هفرعي ال امع لأسيو مهفيو هيلع أرقي ام

 ربكل ريثك قلخ هتزانج دهشو «هايندو هنيد رمأ يف ةضبخو ةمه هلو هك

 رهش نم ةعمج رخآ يف هتومو يوبنلا ثيدحلا هتياورو هتنايدو هنس

 يف بتكو هدلاو ثيدح يف ثدحو «هيلع سانلا ىنثأو ناضمر

 .ىلاعت ُةْقدُكك ةئامتسو نيتسو ثالث ةنس يف تازاجإلا

 دك دع +



 يلازربلا تايفو
 ما

 «ةئامعبسو ةرشع نامث ةنس - كرابملا لاوش رهش *

 نيدلا نيز يفوت لاوش لهتسم رطفلا ديع ةليل دحألا ةليل يفو
 طيرش نب ركب يبأ نب رماع نيدلا بيجن هيقفلا خيشلا نب ركبوبأ
 عماجب روكذملا ديعلا موي رهظ هيلع يلصو '”يقشمدلا مث يراوحلا
 نيعبرأو نامث ةنس يف هدلومو هيدلاو دنع ةيفوصلا ةربقمب نفدو قشمد

 سرادملا يف اهيقفو دجسم مامإو قشمد عماجب انذؤم ناكو «ةئامتسو

 مئادلادبع نبا نع انل ىور «جاجح رصقب ناريز بتكم يف اهيقفو

 ةلودلا ينس نب نيدلارداص يضاقلاو ناهربلا نب يضرلا نم اضيأ عمسو

 . مهريغ ةعامجو ةماش يبأ نيدلا باهش خيشلاو رسيلا يبأ نباو

 نم يناطلسلا لمحملا جرخ لاوش نم عساتلا نينثإلا موي يفو
 دبعم نب نيدلا ءالع ريمألا جاحلا ريمأو فيرشلا زاجحلا ىلا قشمد

 يضاق نب نيدلا نيز ةاضقلا يضاق بكرلا يضاقو قشمدب ربلا يلاو

 نب نيدلا ناهرب خيشلا جاجحلا نايعأ نمو «بلحب مكاحلا ليلخلا

 ءراطعلا نب نيدلاردب ردصلا هدلوو قشمدب لاملا تبب ليكو يشيرشلا

 خيشلا نب نيدلا سمشو يكبلعبلا ناطلس نب نيدلادامع انباحصأ نمو

 نب نيدلا ريجمو يردنكسإلا نيبدرأ نب هللادبع خيشلاو يدركلا ميهاربإ

 .يقشمدلا نيدلا مجن يضاقلا يخأ نب دمحم نيدلا سمشو ناورم

 نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا يفوت لاوش عبار تبسلا موي يفو

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 عزرا ححنم

 نينامثلا ءانبأ نم اخيش ناكو «كانه نفدو اهم ””ىعرزلا لاذب نب رماع

 ءدالوأ ةعامج هلو ةدم عرزب لاملا تيب ةلاكو يلو ناكو ةرفاو ةمه هلو

 سمش هدلوو وه رمع يبأ خيشلا نب نيدلا سمش خيشلا نم عمسو

 .ىلاعت ُةُلُْك خيشلا مهيلع مدق امل رماع نيدلا

 قفز هاه .٠ 40- 2 . هم

 نب يلع ' "نيدلا لامك خيشلا نب سنوي يفوت رهش لاوش يفو

 نب دمحم نب يلع نيدلا يكز يضاقلا نب نسحلا نب زيزعلادبع نب رمع

 .هدادجأ نم فقو هيلع ناكو يشرقلا ىيحي

 ريبكلا خيشلا نب ميهاربإ ةودقلا حلاصلا خيشلا نب فسوي خيشلاو
 .حالصو ةخيشم تيب نم وهو ,"”يومرألا هللادبع

 ريبكلا ردصلا ةمالعلا خيشلا يفوت لاوش خلس نينثإلا ةليل يفو

 لامج ةمالعلا مامإلا خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا لامك لماكلا

 يركبلا نامحش نب هللادبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ركب يبأ نيدلا

 ىلا هجوتم وهو *”ناعمو كركلا نيب اسحلا ةلزنمب *”يشيرشلا يلباولا

 بناج ىلا ةروكذملا ةلزنملاب نفدو هلهأو هدالوأب فيرشلا زاجحلا

 هيلع يلصو قشمد ىلا هربخ لصوو ءروكذملا نينثإلا موي يف قيرطلا

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()

 (5584) 5٠١9/7 :ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط (579) ١55/١ :ةنماكلا رردلا (؟)

 . 86/8 :بهذلا تارذش ١/7/9 :ةرهازلا موجنلا

 زاجحلا ءاقلت ماشلا ةيداب فرط يف ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :ناعم (5)

 . (1175310) ١119/94/0 :ءاقلبلا يحاون نم

 . 60/5 :يبهذلل ربعلا لويذ (0)



 يلازربلا تايفو
 دس 84

 هدلومو «ةدعقلا يذ رشع نماث ةعمجلا موي يف بئاغلا ةالص اهعماجب

 «ىلاعت ُْنَلُكك راجنس ةنيدمب ةئامتسو نيسمخو نامث ةنس ناضمر يف

 هلو نيسردملا نينقتملا ةيعفاشلا نايعأ نم اننفتم الضاف اخيش ناكو

 نهذلا نسح ناكو ءرثتلاو مظنلاو بدألاو ةيبرعلاو لوصألاب ةفرعم
 عمسو «دئاوفو قيلاعت هلو ةباتكلا حيلم ةرابعلا ديج ةرظانملا حيحص

 تارم هب ثدحو ينارحلا فيطللادبع بيجنلا ىلع ةفرع نبا ءزج
 قشمدو ةرهاقلاب مهريغو دزربط نبا باحصأ نم ةعامج نم عمسو

 رايدلا ىلا لحرو ةدم بلطو رابكلا بتكلا هسفنب أرقو سدقلاو

 نيدلاردب ةاضقلا يضاق نع ةباين قشمدب مكحو «ةيردنكسإلاو ةيرصملا

 اهنع ضوع مث ةدم ةيناربلا ةيماشلاب سردو ةباينلا كرت مث ةدم ةعامج نب
 نيز خيشلا هنم اهذخأو ةنس نيرشع اهب اسردم ماقأو ةيرصانلا ةسردملاب

 ةلاكو يلوو ءامهنم اهداعتسا مث نيدلاردب ةاضقلا يضاقو يقرافلا نيدلا

 ثيدحلا راد ةخيشم يلوو ةنس ةرشع ينثا نم رثكأ قشمدب لاملا تيب
 ناكم ةيحلاصلا ةبرتلاب ثيدحلا راد ةخيشم يلوو نينس ينامث ةيفرشألا
 ةخيشم يلوو هبصانم لوأ يهو ةنس نيثالثو ةثالث اهب اخيش يقبو هدلاو

 روكشم ناكو ءةنس رشع ةسمخ نم رثكأ ةيحلاصلاب يرصانلا طابرلا

 ىلع صرحو ةرفاو ةنامأو ةمهو ةضمن هل هديب يتلا تاهجلا يف ةريسلا
 ةئام عبسو ثالث ةنس جح ناكو ءاهلهأ ىلا اهلاصيإو فاقوألا ريبدت

 ىلع ةيوبنلا ةئيدملاب ةفرع نبا ءزج هيلع تأرق ءزاجحلاب ثدحو

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس

 دع دع د



 يلازربلا تايفو
0 

 » ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس - ةدعقلا يذ رهش *

 مأ ةحلاصلا ةخيشلا تيفوت ةدعقلا يذ لهتسم ءاثالثلا موي يفو

 حلاصلا يرقملا خيشلا نب هللادبع نيدلا سمش تنب بنيز نمحرلادبع
 نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا يضر دباعلا دهازلا

 عماجلاب روكذملا راهنلا رصع اهيلع يلصو ''”يسدقملا رابجلادبع
 ءايض ظفاحلا نم تعمس «نيدلا قفوم خيشلا ةبرتب تنفدو يرفظملا

 تعمسو ءازجأ ةرشع نم رثكأب هنع تدرفتو يسدقملا دحاولادبع نيدلا

 نمحرلادبع يضرلا نب دمحأ نيدلادجم اهمع نمو ينادلبلا نم

 تدجوو نينامثلا تزواجو ةعامجو يفلسلا طبس اهزاجأو «مهريغو

 تناكو «ةرضاح يهو ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ ةنس رخاوأ يف اهعامس

 نم ةعامجو اهتنباب راتتلا ةنس يف تبيصأو لبجلا ءاسن نم ةحلاص ةأرما

 نيز ريبكلا اهدلوب اهرمع رخآ يف تبيصأو تبستحاو تربصو اهبراقأ
 .يسدقملا طاريقلا نب نيدلا باهش خيشلا نب نمحرلادبع نيدلا

 مامإلا هيقفلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم ثلاثلا سيمخلا ةليل يفو

 خيشلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب حلاصلا لضافلا ملاعلا

 نب ديمحلادبع دمحم يبأ دهازلا حلاصلا خيشلا نب ظفاحلادبع نيدلازع

 موي رهظ هيلع يلصو '''يلبنحلا يسدقملا يضام نب ركب يبأ نب دمحم

 : ةلباتحلا تاقبط ليذ (817/) "* ١/ :ةنماكلا رردلا 8/١ )0"١1( :يبهذلا خويش مجعم )١(

 . 89/8 :بهذلا تارذش (:/5)> 1

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 ازربلا تايف
 44١ سلسل 1 يلزربللا كد

 «نيدلا قفوم خيشلا ةبرتب نفدو يرفظملا عماجلاب روكذملا سيمخلا
 نيسمخو نينثا ةنس بجر يف اروضح عمس نيعبسلا ءانبأ نم ناكو

 قشمدب ماقأو سلبانب ادرم بيطخ ليعامسإ نب دمحم هيقفلا نم ةتامتسو

 اهيقفو ادهاش ناكو ءاريثك هطخب خسنو ثيدحلا عمسو هقفتو
 ليلق نوكسلا ريثك ناكو «ةليضفلاو فافعلاو نيدلا لهأ نم سرادملاب

 رمع يبأ نب نيدلا سمش خيشلا اهب يثري ةنسح ةديصق هلو مالكلا

 .ىلاعت ُهّْنَبُك

 يفصلا نب ناميلس ىقتلا يفوت ةدعقلا يذ ثلاث سيمخلا موي يفو

 موي نفدو هوبأ ناك نذؤملا '''”ساوقلا لضفلا يبأ نب فيس نب دمحأ

 ىلع ةدم أرقو «نيعبرألا ءانبأ نم ناكو ريغصلا بابب هدلاو دنع ةعمجلا

 .ةيزعألا يف اهداريإ نسحي ةيعدأو الوصف ظفحي ناكو زئانجلا

 لضافلا ريبكلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ سماخ تبسلا ةليل يفو

 هيلع يلصو '”يقشمدلا دمحأ نب ركب يبأ نيدلا نيز يرقملا ظعاولا

 هدعأ ناك ربقب ريغصلا بابلا رباقمب نفدو قشمد عماجب تبسلا رهظ
 نيثالثو ثالث ةنس يف قشمدب هدلومو اريطم اموي ناكو ءهسفنل

 لفاحملا يف ملكتيو مهمدقمو زئانجلا ىلع ءارقلا خيش ناكو «ةئامتسو

 بساني ام عئاقولا يف مظنيو ةبختنم ابطخ درويو يزاعتلاو يناهتلا يف
 رضحي ناكو «لمرلا برضو ةذبعشلاو ىقيسوملا فرعي ناكو ؛كلذ

 ربكل كلذ نع عطقنا مث طسبلاو ةرشعلاو وهللاو حرفلا سلاجم يف

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .

 ) )5.هتمجرت ىلع رثعأ مل



 يلازربلا تايفو
 ةوعساأ حجج

 افيرظو زئانجلا ىلع ائرقم اضيأ ناكو هطخب فرعي هوبأ ناكو ءهنس

 .ىلاعت هلا امهمحر اعيلخ اعوبطم

 نب دمحأ نيدلا مجن يفوت ةدعقلا يذ سماخ تبسلا ةليل يفو

 تناكو '"”يفنحلا راوس نب زيزعلادبع نب ىسوم نيدلا جات مامإلا خيشلا

 اسردم هوبأ ناكو «كانه نفدو قشمد ةطوغ نم اكلمز ةيرقب هتافو

 ملو هدلاو ةايح يف اضيأ اهب اهيف وه سردو ةيفنحلا ةيلابقإلا ةسردملاب

 . كلذ رمتسي

 ةحلاصلا ةخيشلا تيفوت ةدعقلا يذ نم سداسلا دحألا ةركب يفو

 نب ميهاربإ نيدلا نيز لدعلا ردصلا انخيش تنب ةشئاع دمحم مأ ةدباعلا

 نباب فورعملا يقشمدلا يئاطلا ريدغ نب هللادبع نب نامثع نب دمحأ

 تنفدو قشمد عماجب روكذملا دحألا رهظ اهيلع يلصو ”ساوقلا

 دحألا موي حبصلا تلص نأ دعب اهتافو تناكو «نويساق لبج حفسب

 سمخ ةنس يف اهدلومو «جلثلا بيقع لحوو نيط موي ناكو ءروكذملا

 نينس ةكمب ترواجو ةرم ريغ تجح ءاهلبق وأ ابيرقت ةتامتسو نيعبرأو

 رايخ نم ناكو اجنملا نب نيدلا ردص نب نيدلا ءالع ردصلا ةجوز يهو

 ةريف نب مساقلا وبأ اهل زاجأ «هسفن ىلع اهلضفي ناكو كلذ عم سانلا

 ةملسم نب دمحأو هنع انل تورو ةئامتسو نيعبرأو عست ةنس ناضمر يف

 ناوخ رتفد نباو قالبز نباو يصوقلا ريهز نيدلا ءاهبو نالع نب يكمو

 نايعأ نم ةعبسلا ءالؤهو يرفعلتلاو ديعس نب رونلاو يناميلسلاو

 .٠ 6مل فا : ةنماكلا رردلا )غ0(

 . (1775) 585/4 :ةنماكلا رردلا (؟)



 و يلازربلا تايفو

 .مهريغو ءارعشلا

 رمعملا حلاصلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ فصتنم ءاثالثلا موي يفو

 (10تاطقلا يودعلا يلبرألا سابع نب ةزمح نب سنوي دمحم وبأ ريبكلا

 « ريثك قلخ هرضحو روكذملا مويلا ىف كانه نفدو ةيحلاصلاب نكاسلا

 «لبرأب ةئمتسو ةتس ةنس ىف هدلوم نأ ركذ رمعلا لوطب اروهشم ناكو

 نأ نكمي ناكو رخافلا نب رمعم نب دواد نع ةماعلا ةزاجإلاب ىورو

 .كلذ ىلع ةبلطلا مدقي مل نكلو هنم مدقأ وه نمع يوري

 خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا ةليل ىفو

 بيقع هيلع يلصو نويساق حفسب '"”يثيغملا هللادبع دباعلا حلاصلا

 راثآ هيلع احلاص الجر ناكو «نيدلا قفوم خبشلا ةبرتب نفدو ةعمجلا

 .رواجو جحو ةرهاظ ةدابعلا

 نيدلا حتف يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا ةليل يفو

 ميهاربإ نيدلا ناهرب بيطخلا يرقملا دهازلا مامإلا خيشلا نب ركب وبأ

 ةعمجلا بيقع هيلع يلصو "”يردنكسإلا يماذجلا متاح نب حالف نب

 ةيماشلاب اهيقف ناكو «ريغصلا باب ةربقمب هدلاو دنع نفدو قشمد عماجي

 ةيوازلل رواجملا دجسملاب بطخو ىلتلا عماجب ابيطخ راصو اهكرت
 عم اريثك عمسو «ةيباجلا باب رهاظ ناطلسلا ناخ قوس سأرب ةيتباثلا

 .هريغو يراخبلا نبا انخيش نم هتوخإ

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(

 . (18) 07/١ :ةنماكلا رردلا ١5١/١ )١55( :يبهذلا خويش مجعم (؟)

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 يلازربلا تايفو
 وة: ححح

 خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا ةليل يفو

 نب ركب يبأ نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش حلاصلا مامإلا

 يولكلا يرهوجلا يميمتلا دسأ نب فسوي نب دمحأ نب نسحلا نب يلع
 ةربقمب نفدو قشمد عماجب سيمخلا رهظ هيلع يلصو 2''يعفاشلا هوبأ

 نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرألا موي يف هدلومو ريغصلا بابب يجريشلا ينب
 نيبو هنيب زاريش لمع نم لات دلبب ةئامتسو نيعبرأو نامث ةنس بجر

 رحبلا يف ةريزج يهو 2"”هولك ةنيدم نم هوبأ ناكو «مايأ ةعبس زاريش

 احلاص اخيش ناكف وه امأو «نارقلا ظفحي ارجات ناكو جنزلل تناك

 "”شيك ىلا هابص يف رفاس ءقشمد عماجب تاولصلا ىلع ابظاوم
 رواجو ةرم ريغ جحو زاجحلا لخدو ندعو ؟””رافظ ىلا مث (*”زمرهو

 دنهلاب تانموسلا ىلا رفاس مث ندع ىلا عجر مث زاجحلا يف فوطو
 هنع انل ىورو يسيخدلا نب دمحأ نيدلا لامك ثدحملا نم اهب عمسو

 ىلا مث ةدم اهب ماقأو رحبلا لحاس ىلع ةنيدم '"”هوشدقم ىلا رفاس مث

 مث اهب هقفتو دادغب لخد مث ةدم اهب ماقأو ةرصبلا لخدو شيكو زمره

 )١( :جنزلا ضرأب عضوم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :هولك 5/ 047 )1١751( ,

 لامعأ نم دعت رحبلا طسو يف ةريزج :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :شيك (؟)

 )١61٠6( .٠ 201 : سرأف

 /0 :سراف رب ىلع يهو رحبلا يف ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :زمره (")

 . (ل؟5مل5) عل

 . (80597) 5ال/5 :نميلاب ةنيدم :نادلبلا مجعم .يف يومحلا توقاي لاق :رافظ (5)

 7١1/6 :جنزلا دالب لوأ يف ةنيدم :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق :هوشدقم (4)

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل (5)



 يلازربلا تايفو
 ءه

 لخدو ةامح لصوف ةيربلا يف برعلا عم اهنم هجوت مث ةرصبلا ىلا داع

 ةسردملاب ماقأف سلبارط ةئس ةئامتسو نينامثو نامث ةنس يف قشمد

 ناكو يبابلا نيدلاردب دعب اهب اديعم راص مث اهيقف ةليوط ةدم ةيئاردابلا

 ةداعإلا تيبب هتافو تناكو «كلذل امزالم ةدافإلاو ءارقإلا ىلع اصيرح

 .ةروكذملا ةسردملا نم

 خيشلا يفوت ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي يفو

 نب ركبوبأ نيدلادجم يلوصألا يوحنلا يرقملا هيقفلا لضافلا مامإلا

 هيلع يلصو ةبيقعلا فرط يف لالجلا ركحب هرادب (""يسوئسلا دمحم
 هدلومو هدلاو دنع سيدارفلا باب ةربقمب نفدو ةبيقعلا عماجب دحألا رهظ

 رايدلا ىلا رفاسو «سنوتب ةئامتسو نيسمخو تس ةنس يف ابيرقت
 خيشلا ىلع تاءارقلاو وحنلاب اهب لغتشاو ةدم ةرهاقلاب ماقأو ةيرصملا

 يبلحلا ساحنلا نب نيدلا ءاهب خيشلا دنع رضحو يدشارلا نسح

 ةيناثلا ةبونلا نيدلازع ةاضقلا يضاق ةيالو يف قشمد لخدو .يوحنلا

 ةيباهشلا تاكناخلاب ايفوص بترو يواوزلا نيدلا نيز دنع رضحو

 مث اهعماجب ةمامإلا يف بانو ةبيقعلا نكس مث عماجلاب ءارقإلل سلجو

 ةبرتلاب ءارقإلا ةخيشم يلوو سوردلا رضحو هلئاضف ترثكو هرمأ رهتشا
 ةسردملاب وحنلا ةقلح يلوو ءامهريغو ةيفرشألا ةبرتلاو ةيحلاصلا

 يف دلبلا خيش راصو ةيناهبصألاب فرعت ةريغص ةسردمب سردو ةيرصانلا
 ناكو كلذ ريغو لوصألاو هقفلا يف ةكراشملا عم ةيبرعلاو تاءارقلا ملع

 هلو حالصو ةنايد هدنعو دارفنإلاو ةولخلا بحي سانلا نع اعطقنم

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل ()



 يلازربلا تايفو
 عوأو حج

 جيرخت هتخيشم يراخبلا نبا انخيش نم عمسو «ةدوم هيفو ةليمج ةقيرط
 عمسو هب ثدحو يبهذلا نيدلا سمش اءزج هنم هل ىقتناو يرهاظلا نبا

 .امهريغ نم

 نيدلا ءالع لضافلا خيشلا يفوت ةدعقلا يذ عبار ةعمجلا موي يفو

 ("”يئاطخلاب فورعملا يدادغبلا راتخم نب ... .نيدلا ماسح نب يلع

 ناكو ةصاخ ةيلقعلا مولعلا رثكأ يف الضاف الجر ناكو «ةامح ةنيدمب

 يف لصح دق ناك فعض ببسب هريغو بطلا كرت ناك هنكل الضاف ابيبط

 ةسردملاب ةدم اهب ماقأف ةئام عبسو تس ةنس يف قشمد ىلا درو :هينيع

 ةيفرشألا ثيدحلا رادب ليكولا نب نيدلاردص خيشلا هكرتو ةيرميقلا

 اهكلم هيلع أرقف ةامح ىلا رفاس مث ةفيظولا مزاليو انعم رضحي ناكف

 يسوطلا ريصنلا فينصت ةئيهلا يف ةركذتلا باتك نيدلا دامع كلملا

 اذكه يقب امهرد نيثالثو ةثام رهشلا يف ةيكماجو '”ةيارج هل ررقو

 ةامح ىلا عجر مث دادغب ىلا اهنم رفاس مث قشمد ىلا درو مث نينس

 . . .بتكلا نم المحو اثاثأو الام فلخو روكذملا خيراتلا يف اهب يفوتف

 هرفس لبق قشمدب نحنو هدلوم نع هتلأس :يلبرألا نيدلازع لاق «لاملا

 نماث يف ةئمتسو نيسمخو عست ةنس دادغبب تدلو :لاقف دادغب ىلا

 ردصلا ةمدخب بطلا يف تصصتخاو اهب تأشنو اهنم بجر رشع

 ا "”هخياشم نم ءالضف ةعامج يل ركذو نساحم نب نيدلاريهظ

 ناكو ءادقن وأ زبخلاك انيع نوكي دقو رهش لك وأ موي لكل راج ءاطع وأ قزر :ةيارج )١(

 . 47 :ص :ةرهازلا موجنلا ظافلأ بيرغ حرش :فاقوألا لام نم ملعلا بالطل صصخي

 . نيتقرو ردق طقس )٠(

 . صنلا ىلع ةفاضإ نيسوقلا نيب ام (*)



 يلازربلا تايفو
 دس 5817

 ()[+ ةئامعبسو رشع نامث ةنس - ةجحلا يذ رهش +]

 ةنايدو ةليضف هيف اديج الجر ناكو «يرصانلا ..........

 يعم عمسو «قشمدب ةئامتسو نيعبس ةنس ناضمر رهش يف هدلومو

 «ةئام عبسو ثالث ةنس جحلا يف انقيفر ناكو فيرشلا زاجحلاب قشمدب

 ربق ةرايز ىلا انددرت كوبت ىلا انلصو املو قيرطلا يف ةوالتلا ريثك ناكو

 .تارم هدلاو

 يرقملا مامإلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نماثلا ءاعبرألا ةليل يفو
 نب حلاص نب ريصن نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش دباعلا حلاصلا

 قشمدب ةيرهاظلا ةسردملاب "”يفوصلا يرصملا فلخ نب ليربج

 ةيفوصلا رباقمب نفدو رومعملا عماجلاب ءاعبرألا رهظ هيلع يلصو
 نارقلا أرقو قشمد مدق ءرصمب ابيرقت ةئامتسو نيسمخ ةنس يف هدلومو

 نيدلا نيز خيشلاو ردلا يبأ نب نيدلا ديشر خيشلا ىلع تاياورلاب

 نبا ءزجب ثدحو ثيدحلا نم ةريثك ةلمح عمسو ءامهريغو يواوزلا

 هيبنتلا ظفحي ناكو «٠ .. .دبع نب زيزعلادبع نيدلا لامك نع اصوج

 ةذم ماقأو «ةليضفلا ىف ةكراشمو وحنلاب ةفرعم هدنعو ةبلطلل هححصيو

 مث اديوجتو انيقلت نارقلا يرقي عماجلاب ةقلح هلو ةيطاسيمشلا هاكناخلاب

 يلوو «هب اوعفتناو ةبلطلا نم ةعامج هيلع أرقف ةعبسلاب ءارقإلا دصق

 رردلا (817) 554/7 :يبهذلا خويش مجعم (540) 175/7 :رابكلا ءارقلا ةفرعم )١(
 . (الالا) ؟ال5 7/5 :ةنماكلا

 . ١/5/9 :ةرهازلا موجنلا 598/١ )١155( :ةنماكلا رردلا (؟)



 يلازربلا تايفو
 رار حجج

 افوصتم احلاص الجر ناكو «ةيفرشألا ثيدحلا رادب ءارقإلا ةخيشم

 .ىلاعت ُةْللُكك ةعاطلا ةئيه هيلع ريخلا ىلع اصيرح تاعاطلل امزالم

 رخف ريمألا هجوت ةجحلا يذ نم رشع يداحلا تبسلا موي يفو

 لزعو كانه اريمأ لعجو سلبارط ىلا قشمد نم يسمشلا سايإ نيدلا

 .قشمدب دشلا ةيالو نع

 فيس ريبكلا ريمألا يفوت ةجحلا يذ رشع يداح تبسلا موي يفو
 ةبرت تحت ةزملا حطسب نفدو قشمد ةعلقب ''"يسمشلا رداهب نيدلا
 يز سبلو ةرمإلا كرت هنأ مث اريمأ ناكو ةأجف هتوم ناكو «يدوعسملا

 ىلا قشمدب ةروصنملا ةعلقلا ةباين يلوو ةرمإلا ىلا ديعأ مث ةدم ءارقفلا

 رجنس نيدلا ملع ريبكلا ريمألا ةعلقلا ةباين هدعب يلوو اهب يفوت نأ
 نيرشعلا يف ةريسي امايأ ثكمف ديربلا ىلع ةرهاقلا نم لصوو يرئيمدلا

 .هيلع علخو رهشلا نم

 بئان قشمد ىلا لصو ةجحلا يذ نم رشع يناثلا دحألا موي يفو
 ىلا هجوت ناكو ىلاعت هللا هزعأ زكنت نيدلا فيس ريمألا اهم ةنطلسلا

 .مايأ ةثالثو ارهش قشمد نع باغو ديصتلا ببسب ةيلبقلا دالبلا

 يذلا عماجلاب ةعمجلا تميقأ ةجحلا يذ نم رشع عباسلا موي يفو
 نم ةلمج هيلع قفنأو قشمد رظان نيدلا سمش بحاصلا هترامعب رمأ

 ربق راوج يف يقرشلا بابلا جراخ قشمد رهاظ وهو هنم هللا لبقت لاملا

 نيدلا سمش يرقملا حلاصلا خيشلا هيف بطخو هيت روزألا نب رارض

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل )١(



 يلازربلا تايفو
 ك5

 نم ةعامج مويلا اذه ىف رضحو 00 فورعملا يويدبلا دمحم

 .ةلودلا نايعأو ءاملعلاو ةاضقلا

 سوي نيدلا لامج لتق ةجحلا يذ نم رشع عساتلا دحألا ةليل يفو

 (7)1بتاكلا تيتس تس نباي فورعملا يكركلا ناميلس ..... نيدلارخف نب

 يتءارقب عمس ناكو «هتدلاو هب تبيصأو ةي ةيحلاصلاب نفدو قشمد رهاظب

 .ىلاعت ُةْنبُكك يرازفلا نيدلا جات انخيش ىلع

 سمش مامإلا خيشلا رشاب ةجحلا يذ نم نيرشعلا نينثإلا موي يفو

 ةبرتلاب ثيدحلا ةخيشم يا نامثع نب دمحا نب دمحم نيدلا

 50 هدنلع رضحو

 سلجم دقع ةجحلا يذ نم نيرشعلاو يداحلا ءاثالثلا موي يفو
 نيدلا نيز هيقفلا رضحأو ةاضقلاو ءاهقفلا رضحو ةداعسلا رادب

 قحلا ىأر هنأب هطخ رضحأو ىلبنحلا ىكبلعبلا ناديبع نب نمحرلادبع

 شرعلا قوف عفرو سودرفلا ىأرو ىلعألا توكلملا دهاشو هناحبس

 هللا نأو رداقلادبع خيشلا لاح كتبهو دق هل ليقو «باطخلا عمسو

 ةثالث هاقس هنأو «هيلع هعضوو رداقلادبع خيشلا نم ءادرلاك ائيش ذخأ

 ميهاربإو دمحم عم هناحبس هللا يدي نيب دعق هنأو ناولألا ةفلتخم ةبرشأ

 هزواجت ام ناكم اذه :هل ليقو «مالسلا مهيلع مدآو ىسيعو ىسومو

 رخأ ءايشأ ركذو ةنس نيرشع ابطق ىقبت ةبت كنإ :هل ليقو طق ىلو

 )١( :ةنماكلا رردلا 8١/١ ) )77١ةبقع لدب ةبتع هبسن ىف رجح نبأ ركذو .



 يلازربلا تايفو
 ةهدواذا عاجلا

 يضاق مكحو همالسإ ددجو ردابف هيلع كلذ ركنأف ءهطخ هنأ فرتعاو

 مث امايأ سبحو دلبلا يف رزعف هريزعتب رمأو همد نقحب يعفاشلا ةاضقلا
 .كلذ نم عنمف حاكتلا دوقعو ىوتفلا يف هل نذأ دق ناكو جرخأ

 خيشلا رشاب ةجحلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا موي يفو
 ةيحلاصلا ةبرتلاب ءارقإلا ةخيشم ..... نب دمحأ نب دمحم نيدلاردب

 .ةعامج هدنع رضحو اسرد ركذو يسنوتلا نيدلادجم خيشلا نع اضوع

 ءارقإلا ةخيشم يلصوملا فورخ نب دمحم خيشلا مايأب هلبق رشابو

 . يسنوتلا نيدلادجم نع اضوع ةيفرشألا ةبرتلاب

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا ةليل يفو

 نيدلاردص مامإلا خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يبحم مامإلا هيقفلا

 نب اطع نب هللا ةبه نب ةبقع نب دمحأ نيدلا يبحم خيشلا نب ميهاربإ
 هيلع يلصو نويساق حفسب ةينكرلا ةسردملاب '"”يفنحلا يورصبلا نيساي
 ةنس لئاوأ يف هدلومو هدلاو دنع نفدو يرفظملا عماجلاب سيمخلا رهظ

 ادرم بيطخ دمحم هيقفلا نم عمسو «هنم كلذ تعمس ةئامتسو نيثالث

 سيردت يلو اسردم ايتفم بهذملل لقنلا ريثك اهيقف ناكو هنع انل ىورو

 .تام نأ ىلا اهب رمتساو هدلاو دعب ةينكرلا

 خيشلا رشاب ةجحلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا موي يفو
 قشمدب ةيفرشألا ثيدحلا راد ةخيشم يزملا نيدلا لامج ظفاحلا مامإلا

 .ىلاعت نك يشيرشلا نب نيدلا لامك خيشلا نع اضوع

 )١( هتمجرت ىلع رثعأ مل .



 يلازربلا تايفو
 مهمذ

 خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا موي يفو
 نب ىبحي نب دمحأ نب ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا مجن لدعلا

 يناث يف هدلومو احطس باب ةربقمب هموي نم نفدو اهب ''"يكبلعبلا يلع
 دحأ ناكو «كبلعبب ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس لوألا عيبر رشع

 نم ثيدحلا عمس « ةليوز بابب لاملا تيب ةلاكو يلوو هدلبب لودعلا
 ةمحر نب هللا ةبه نب ميهاربإ نب ناميلس نيدلا يقت ثدحملا خيشلا

 .يرانفلا نب ميحرلادبع نم اضيأ عمسو هنع انل ىورو يدرعسألا

 مامإلا هيقفلا خيشلا يفوت ةجحلا يذ نم رشع نماثلا تبسلا ةليل يفو
 عفاش نب دمحم نب سرجه نب عفار دمحم وبأ نيدلا لامج دهازلا ثدحملا

 اهيقف ناكو ءرهظلا لبق تبسلا موي نفدو ةرهاقلاب ''”يديمصلا يمالسلا

 هيوخأ عم قشمدب اميقم ناكو «ملعلاب لاغتشالاو ةنايدلاب افورعم ادمحم

 ينوباصلا نباو يراخبلا نبا نيدلا رخفو نيدلا سمش خيشلا نم عمسو
 اهب عمسو ةنس نيثالث نم رثكأ اهب ماقأو ةرهاقلا ىلا لقتنا هنأ مث ةعامجو

 جوزتو نيروهشملا ثيدحلا ءارق نم راصو ةيردنكسإلا ىلا لخدو ريثكلا
 ماقأف ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس يف هلهأل ارئاز قشمد انيلع مدق مث هل دلوو

 نيدلا لامج خيشلا ىلع وه أرقو يراخبلا حيحص هدلو عمسأو ارهشأ

 تام نأ ىلا اهب رمتساو ةرهاقلا ىلا داع مث لامكلا بيذبت هباتك يزملا

 . فيرشلا زاجحلاب عمسو ةرهاقلا نم جح ناكو

 :بهذلا تارذش ٠١5/7 )١91١( :ةنماكلا رردلا )١١( 7؟ :يبهذلا يثدحم مجعم )١(

 . ه 419 ةنس تايفو ىف دامعلا نبا هركذو 0/8

 / : ةرهازلا موجنلا ه /؟8 يف هتافو رجح نبا ركذو )١(( غ؟”١/57 :ةنماكلا رردلا )0



 يلازربلا تايفو
 هدا حب

 يضاقلا يفوت ةجحلا يذ نم نيرشع عباسلا ةعمجلا ةليل يفو
 يلع نب ةرديح نب ميهاربإ نب ركبوبأ نيدلا لامج ردصلا لضافلا ملاعلا

 نم نفدو ةرهاقلاب ''”حامقلا نباب فورعملا يشرقلا ليقع نب ةرديح نب

 عبس ةنس رخآلا عيبر نم لوألا رشعلا يف هدلومو ىرغصلا ةفارقلاب دغلا

 ىلع هقفلاب لغتشاو «عوبسأب هدلاو توم دعب ةرهاقلاب ةئامتسو نيثالثو

 هدعب لغتشا مث هيبنتلا باتك هيلع ضرعو مالسلادبع نب نيدلازع خيشلا

 ةكمب رواجو ريثك رعش هلو ضئارفلا أرقو «هريغو يتنمرتلا ديدسلا ىلع

 دالبو اهلامعأو ةرهاقلاب ةباتكلا تاهج نم تايالو ةدع يلوو ةنس

 قشمد ةنيدم ةئام عبسو ةرشع يتنثا ةنس مرحملا يف انيلع مدقو «ماشلا

 نيعبرألا هيلع تأرقو «لاملا تيب ةلاكو اهب ايلوتم بلح ىلا اهجوتم
 لضفلا يبأ نب نيدلا سمش خيشلا نم هعامسب يقهيبلل ىرغصلا

 نب دمحم نيدلا سمش يضاقلا مع وهو «حور يبأ نع يسيرملا
 .ةرهاقلاب مكحلا بئان حامقلا نب ميهاربإ نب دمحأ نيدلا ملع يضاقلا

 ةئامعبسو نيسمخو يناث مارحلا مرحملا رشع سماخ ءدلجملا رخآ

 نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم فيعضلا ريقفلا دبعلا دي ىلع

 . نويساق لبج حفسب يراخبلا دمحم نب هللادبع
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 يلازربلا تايفو

 باتكلا سراهف





 يلازربلا تايفو

 ديا لؤققا مام

 « فنصملا بيترت ىلع باتكلا تايوتحم +

 - ةئامعبسو عست ةنس تايفوو ثداوح

 : ةئامعبسو عست ةنس مارحلا مرحم رهش -

 مث يبلحلا نذؤملا ليعامسإ نب يلع نب رفعج نب يلع نسحلا وبأ -

 0 1 1 1 1 1 1 12121 1 121212 212 2 2 2 2 2 هاكردلا دجسمب ىقشمدلا

 77 ... ىقشمدلا يراصنألا يناتسرحلا لضفلا يبأ نب دمحم نب دمصلادبع

 نإ ا يقشمدلا يلينحلا ناطقلا ليعامسإ نب دمحأ نب يلع -

 زيزعلادبع نيدلازع نب ىيحي نيدلاردب نب دمحأ ىدهلا وبأ نيدلا رصان -

 077 1 1 1 1 1 1 141 14121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 ا ىملسلا مالسلادبع نبا

 نا رادمجلا يرهاظلا يويدبلا هللادبع نب كبيأ نيدلازع ريمألا -

 يلع يبأ نب لضفلا يبأ نب حتفلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 0 ا زا يا ا ياا ىلبنحلا ىكيلعبلا

 : ةئامعبسو عست ةنس رفص رهش -

 ممل يناطلسلا لمحملاب يماشلا بكرلا لوخد -

 نب دمحأ نيدلا باهش مأ لماك نب ناميلس تنب ةمطاف دمحأ مأ -

 0 ااا ىبتكلا شورطألا

 ني نيدلادجم نب رمع نيدلارخف نب نمحرلادبع نيدلا فرش -

 دمحم نب هللادبع نيدلا حتف نب دمحم نيدلا فرش نب زيزعلادبع نيدلازع -

 ريا لل ينارسيقلا نب ريغص نب رصن نب دمحم نب دلاخ نب دمحأ نبا



 يلازربلا تايفو
 هدو حج

 نور راتتلا دالب نم قشمد ىلا لضف لآ ةريمع نب دمحأ ريمألا لوصو -

 نور ةيردنكسإلا ىلا ةرهاقلا نم ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا هجوت -

 :ةثامعبسو عست ةنس لوألا عيبر رهش -
 ةمادق نب رمع يبأ نب دمحأ نب رمع نب يلع ردبلا نب ركبوبأ نيدلادامع -

 ا 0700000 يسدقملا

 رصن نب هللادبع نب دمحم نب ىيحي نب ينغلادبع دمحم وبأ نيدلا فرش -
 ا 0 يلبنحلا ينارحلا ركب يبأ نبا

 3 مهمل بلح ىلا شيجلا نم ةعومجم جورخ -

 :ةئامعبسو عست ةنس رخآلا عيبر رهش -
 07 ]ذا يروصنملا ناريق نيدلا فرش ريمألا -

 اذ اا يدووادلا ناوطقأ نيدلا ءالع ريمألا -

 :ةثامعبسو عست ةنس ىلوألا ىدامج رهش -
 ني يبيجنلا نذؤم يرصملا رفظم نب ناميلس نب بويأ نيدلا مجن -

 نايك يمزراوخلا شمتراب نب ابج جاحلا نب قاغلب نيدلا فيس ريمألا -

 اا دادغب ةنحش ةئيذأ -

 77 ]ذا يروصنملا رسعألا رقنس ريمألا -

 0007 ]1 ]ز]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ية ءارفلا يرقملا نيدلا فرش -

 نا يناطلس موسرمب لحاسلاو سلبارط ةنيدمب يناوزلا ءاسنلاو رومخلا لاطبإ -

 اا ]11 ا ةيرصملا رايدلاب لينلا ءافيإ -

 نا بلح ىلا نيهجوتم ةيرصملا نيمدقملاو ءارمألا نم ةعامج لوصو -

 9 يرصملا لاهنم نب نامثع نب رداقلادبع نيدلا لامك نب دمحم نيدلازع -

 اا 00771 1 يلاخلخلا فسوي نيدلا قفوم -

 ا 7 1 ]1 1 1 ]1 1 ا يبرغملا ناورم نب كلملادبع نب دمحم -

 00 ماشلاب نيواودلا دشم يمتسرلا شوقأ نيدلا لامج ريمألا -

 0 7 طابرلاو وزغلل قشمد نم لماكلا كلملا جورخ -



 يلازربلا تايفو

 فورعملا يماغلا يحلاصلا مث يرونيدلا دومحم نب روصنم نب دومحعم 7

 تسسلم 61/

 17000 ]| ]1 1 1 ]1 1 1 | 1|إ|غ+غ+غ»+»++ 000 ىخدلاب
 :ةئامعبسو عست ةنس ةرخآلا ىدامح -

 0 0 يدرعسألا رصن نب نسح نيدلا هيبن -

 يبأ نب رصن نب ليعامسإ نب ميهاربإ نب ليعامسإ ادفلا وبأ نيدلا نيمأ -
 12غ ]1 ]1]ذ]ذ]1]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ]ذ1 1 ة ا اا ىفنحلا ىقرلا ىلاعملا

 يقرش بابلا رابجلادبع نب يلع نب دمحم فيفعلا نب دمحأ نيدلا باهش -

 ا 0 ناطقلا

 ذر يرقملا يميرحلا ريغص نب فسوي نب ركب يبأ نب فسوي لئاضفلا وبأ -
 د ينارحلا بابضلا يبأ نب زعلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا يقت -
 ممل يردنكسإلا هللا ءاطع نب دمحم نب دمحأ نيدلا جات -
 ميرك لزعو ءادعسلا ديعس هاقناخ ةخيشم ةعامج نبأ ةاضقلا يضاق ةيالو -

 1000 ]ذا ااا هيلع ةيفوصلا ىوكشل ىلمآلا نيدلا
 7 00 ىنوقلا رمع نيدلا رصان -

 000 ىشملغلاب فورعملا هللادبع نب نابلب دمحم وبأ نيدلا فيس -

 نب ميركلادبع مركلا يبأ نب بوقعي نب زيزعلادبع دمحم وبأ نيدلازع -
 107070771 ىطايمدلا هللادبع

 0 يدادغبلا يمامحلا هللادبع نبا

 ا ا يطولمسلا يلع نب ميهاربإ نب متاح نيدلا فرش -

 :ةئامعبسو عست ةنس درفلا بجر رهش -
 00 كركلا نم رصانلا كلملا جورخب فيجارأو فوخ لوصح -

 1 ا ةنطلسلا ريغت ببسب جحلا لمحم جورخ عنم -

 0 000 ىناملسملا ةلودلا ديعس نب جاتلا -

 يلبنحلا نيدلا بطق ةيمالسلا خيش نب ليعامسإ نيدلادجم - ل 0



 6 هر حجج

 نا يرصص نب نيدلا مجن ةاضقلا يضاق قيتع رمت نيدلا فيس -

 يدعسلا ريذع نب ةعافر نب فيرش نب ليقع نب نسح نب مكحلا دبع
 ك0 ىعفاشلا

 68 يدركلا يجرفلا رضخ نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا سمش -

 نب يكبيلعبلا نيدلا رخف بيقنلا فيرشلا نب كلملا دامع فيرشلا -

 ك0 ]| 1 1 1 1 1ز1 1 1 ز1ذ1]1ذ]1ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]ذزذ1 ية يي ىنسحلا نجلا ىبأ

 نب دمحم نب سيردإ دمحم وبأ نيدلا يقت تنب رادلا تس يكم مأ -

 81 ممم يومحلا يخونتلا ريزم نب سيردإ نب جرفلا يبأ

 :ةثامعبسو عست ةنس كرابملا نابعش -

 ني يقشمدلا قرب نب دمحأ نب ركب وبأ نيدلا فيس ريمألا -

 0 ظعاولا يربنعلا نبا -

 00001 ز 1 111 رجاتلا ينيعرلا يركز نب ىسيع جاحلا -

 نا ةرهاقلاب هاقناخ ينبي ريكنشلا نيدلا نكر رفظملا كلملا -

 7 ةرهاقلاب فيفخ ءابو -

 ها ..... يفارقلا يومرألا دماح نب دمحم نب ركب يبأ نب دماح نيدلا لامج -

 درو ةيمالسلا خيش نب نسحلا يبأ نيدلا سمش نب دمحم نيدلا لامج -

 60مم رسعألا رايدلا ذاتسأ يزعلا رمدزأ نيدلازع ريمألا -

 ااا ااا ز ز 1# 1 1 1 2 سمشلا فوسكل ةالصلا -

 نب دمحأ نب نمحرلادبع نيدلا مجن تنب رخفلا تس ديمحلادبع مأ -

 00 يزاريشلا هللا ةبه نب دمحم

 05 رجاتلا ينارحلا ليعامسإ نب فيس جاحلا نب دمحم نيدلا سمش -

 060 .. هلابقتسال دلبلا عئيهتو قشمد ىلا رصانلا كلملا ناطلسلا لوصوب رابخألا -

 6/0 سل رصانلا كلملا ناطلسلا روضحو ناديملاب ةعمجلا ةماقإ -

 : ةثئامعبسو عست ةنس مظعمل ١ ناضمر -



 يلازربلا تايفو

 ىلا قشمد نم رصانلا ناطلسلا جورخ -

 )ك1 ريكنشاجلا

 هبه

 رفظملا ناطلسلا علخو ةرهاقلا

 رياج نب ريبج نب ءاطع تب نسح نب ءاطع نب دمحأ نب نسح دمحم وبأ -

 #31 ىعرذألا ىفنحلا

 5١ دايم نيب فورمملا يناس وارحم ليعامسا نب زا ادع عا -

 010 0 مث + يدادتبلا يموزخملا

 00 يرقملا تقوملا نذؤملا شاقنلا ينارحلا دمحأ نيدلا باهش -

 111111010 ليربج نب هللادبع نب دمحأ نيدلا باهش -

 نب هللادبع نيدلا نيمأ نب دحألادبع دمحم وبأ نيدلا سمش ريمألا -
 ]31111101 رجاتلا ىنارحلا ريقش نب ةمالس نب دحألا دبع

 :ةئامعبسو عست ةنس لاوش -
 .. نيتبطخب و نيترم ىلصت ديعلا ةالص -

5١ 

5١ 

 555 اس نم عنو ال عهنيرستو يحل قش ىل حسا نأ م عج لوصف -

 دمحأ نب , ردلا يبأ ن نب دمحم ب نيدلاردب -_

 20 هرومأ رارقتساو رصم ىلا َن

 00 رجاتلا ينسلا نب
 .. ىقشمدلا بتاكلا دمحم ىبأ نب نمحرلادبع نب يزاغ نيدلا باهش -

 دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا ءاهم -

 232313110110101 .. رصانلا ناطلسلا نم

 2111 طايخلا
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 7 .. يلحلا نب رفظملا نب يلع نب

 لمه همم قحلادبع نب دمحم نب ناميلس 0 نب دواد نينا رصان -

 بلطب ةرهاقلا ىلا ةيردنكسإلا ن



 هادا عمال

 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 21 12زذ1ذ1ذ1ذ1 1 ل ل ةرهاقلاب ءارمألا نم ةعامج كسم -

 نب يلع نسحلا يبأ نيدلا لامك نب نسحلا دمحم وبأ نيدلا فرش -

 777 1 1 1 1 ل ل يمشاهلا يشرقلا ملاس نب عاجش

 158  يفوصلا يناهبصألا دمحم نب دمحم نب دمحأ ديشرلا نب دمحم نيدلا لامج -

 دمحم نب ليربج نب يلع يبأ نب نيسح نب نسح دمحم وبأ نيدلا هيبن -
 07 1 1 1 1 1 1 1 1 121 ل يراجنلا يراصنألا زازع نبا

 54 يلبنحلا يشيكارتلا نب افو نب دمحم نب ديمحلادبع نب يلع نيدلا ءالع -

 :ةئامعبسو عست ةنس ةدعقلا وذ -

 387 ممل قشمد عماجب نينذؤملا سيئر يناهبصألا

 ا ]1 ]1 ز ] 1 1 ]1 ]1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ز ىقلاوجلا دمحأ -

 4 ريكنشاجلا نيدلا نكر رفظملا عولخملا ناطلسلا ىلع ضبقلا -

 مساقلا يبأ نب رضخلا نب ميهاربإ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -

 0 1 ]ذ ]ذ]ذ ذ يااا يقشمدلا مث يرعملا

 ايا ممل ىقشمدلا ىمدألا دمحأ نب رفظم تنب بئيز دمحم مأ -

 ايام م ممل هدالب ىف ضفرلا رهظي ادنبرخ راتتلا كلم -

 37 ممم يكبلعبلا يرقملا ميهاربإ نب رمع نب بويأ -

 :ةئامعبسو عسن ةنس ةجحلا وذ -

 178 هعم ءارمألا نم ةعامجو ةرهاقلاب يروصنملا ةيغن ريبكلا ريمألا كسم -

 76 يطلملا ينامكرتلا بيبح نب يسياط نب دمحم نيدلا جات -

 ا 1 1 1 1 ]1 ذة يااا اتح نباب فورعملا

 نبا هللا ةبه نب دمحأ نب رمع مساقلا يبأ نيدلا لامك تنب ةدهش دمحم مأ -

 8/1 م يبلحلا يليقعلا ةدارج يبأ نب ىيحي نب دمحا نب هللا ةبه نب دمحم

 71مل يفنحلا يحلاصلا رتحب نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش -



 يلازربلا تايفو
 مدي هآأ

 ةئامعبسو رشع ةنس تايفوو ثداوح

 :ةئامعبسو رشع ةنس مارحلا مرحم رهش -

 78 يفنحلا يدخرصلا ناميلس نب ميهاربإ نب بوقعي نب يلع نيدلا ءالع -
 الط ل لاحكلا كيكروك نب رفظملا نب فسوي نساحملا وبأ نيدلا فرش -
 لأ0ا0ا00 يوادرملا دمحم نب دمحم نب دمحم نب ديمحلادبع دمحم وبأ -
 8/4 معمم يناسارخلا دمحم نب ركب يبأ نب رمع نيدلارون -

 18/4 ممل ةيرهاظلا ةبرتلاب مداخلا نيدلا دعس يشاوطلا -
 مق ممم راطعلا يفنحلا يدنقرمسلا جاجح نب دمحم نيدلا ديمح -

 0 001010 ديسلا نب مناغ نب دمحم تنب ةيزع -

 عماج نب زيزعلادبع نب معنملادبع نب كلملادبع نب دمحأ نيدلا باهش -
 000 رجاتلا يزازعلا

 : ةئامعبسو رشع ةنس رفص -
 217 م مم همم مممم يديمحلا سابرد نب فسوي نب سابرد نيدلا ماسح -

 7" يلبنحلا ينارحلا زيزعلادبع نب معنملادبع نب دومحم لضفلا وبأ نيدلا سرغ -
 0 071 دمحأ نب ميهاربإ نيدلا لامج ريمألا -

 0 بعصم نب ميهاربإ نب دمحأ نيدلارون نب ىسوم نيدلا لامج -

 يراصنألا رداقلادبع نب بلاط يبأ نب دمحم نب ميركلادبع نيدلا رصان -

 00 ىعفاشلا

 85 يعفاشلا ينولجعلا يدلاخلا دمحأ نب دومحم نب روصنم نب ركب وبأ نيدلاردب -

 85 ... يبويلقلا يوقتلا هللادبع نب ناحير نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا لامج -

 :ةئامعبسو رشع ةنس لوألا عيبر رهش -

 دمحم نب ركب يبأ نيدلا مجن نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا سمش -
 نب ىيحي تاكربلا وبأ نيدلا سمش نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلاردص نبا

 85 ةلودلا ينس نب يعفاشلا يلع نب دمحم نب ىيحي نب نسحلا نبا هللا ةبه



 ةهأاآلا حسم

 يلازربلا تايفو

 دعس نب هللادبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نيدلا رصان -

 صك يلبنحلا يسدقملا

 23111101010100 ةرهاقلاب رشع ةعبرأو قشمدب ءارمألا نم ةعبس كسم -

 نب نيسحلا نب يلع نب يلع رصن يبأ تنب ةمطاف كولملا تس -

 00 يدادغبلا مث يطساولا ردبلا يبأ

 0 يمجعلا رمتشق نيدلا فيس ريمألا -

 نيدلا لامج نب نسحلا نيدلا فرش نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -

 88 يلبنحلا يسدقملا دحاولادبع نب ىنغلادبع دمحم ىبأ نب هللادبع ىسوموبأ

 :ةئامعبسو رشع ةنس رخآلا عيبر رهش -

 53310111 رالس نيدلا فيس ريمألا ةبوقع -

 531101110101 ل يروصنملا ابجقأ ريمألا -

 00 اا0ا0ا0ااااااااااااااااا ا ذا يروصنملا رداهب ريمألا -

 532116110101102 ل1 يدغديأ نيدلا ءالع ريمألا -

 311111111 يروركتلا رمع ىلع بئاغلا ةالص -

 يشرقلا هللا دبع يبأ نب فسوي نب هللا رصن نب دمحم نيدلازع -

 غطكذ1110 يوبنلا دجسملاب نينذؤملا سيئر يرصملا يزازبألا

 يفنحلا يجورسلا ينغلادبع نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا سمش -

 533150011101111 يلبنحلا هللا بسح نيدلا لامج -

 201ك1ذ10 يطويخلا ينارحلا ميجن نب دمحم نب نامثع نيدلارخف -

 : ةثامعبسو رشع ةنس ىلوألا ىدامج -
 1111110000 يليلخلا ديعس نب لهلهم نيدلا مجن -

 000 رالس نيدلا فيس ريمألا لصاوح ىلع قشمدب ةطاحإلا -

 ... نذؤملا يراصنألا ميحرلادبع نب روصنم يبأ نب دمحم نيدلا سمش -

 00 يراصنألا مركملا نب دمحم نيدلا لامج نب دمحم نيدلا لالج -

 يرهزلا يشرقلا نيكسم نب دمحم نيدلازع -

9 

9 



 يلازربلا تايفو

 نر ربجملا يخوجلا يلع نب ميهاربإ نب ميحرلادبع نيدلازع -

 نب ميهاربإ نيدلادامع نب دمحم نيدلا سمش نب نسح نيدلاردب 3

 ا 0010100 ىسدقملا دحاولا دبع

 يفص نب فسوي نيدلا جات نب دمحأ نيدلا ملع نب فسوي نيدلا مجن -

 077 ةدابع نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش -

 45م جولبألا ينميلا يرافظلا دامح نب رمع نب دمحم نيدلا سمش -

 44 .... يقاقرلا نب فسوي نب ميظعلادبع نيدلا هيجو مب ركبوبأ نيدلا نيمأ -

 كغ 0 0 يفوصلا يكبلعبلا نيدلارون -

 45 ينوباصلا نب بوقعي نب دمحأ نب بوقعي نيدلا فرش نب يلع نيدلا ءالع -

 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يي ا يروباسينلا نسح نب يلع نب دمحم -

 77 ] ] ]ذ]ذ ا اا يقشمدلا لالدلا نب ردبلا -

 01111111 ا يواديصلا دامعلا نب دمحم نيدلا نيمأ -

 ممم يسنالقلا نب نيدلا ديؤم تنب ةمطاف -

 لور ةيوبنلا ةنيدملا بحاص زامح نب روصنم قشمد ىلا لصو -

 5 356050101010101 1 1 1 1 21 2 يي يي يي ينغملا خيشلا زيزعلادبع نيدلا زع -

 ا ]ذا يروصنملا قجق نيدلا فيس -

 : ةئامعبسو رشع ةنس ةرخآلا ىدامج -

 14000 اا يليجلا نيدلا حالص -

 0 1 1 1 1 1 يرادنزخلا نيجال نيدلا ماسح -

 00 يلبنحلا يلصوملا هللادبع نب ىسوم نب دمحأ سابعلا وبأ -

 4/8 ... يسدقملا دحاولادبع نب دمحم نيدلا سمش نب ينغلادبع نيدلا يقت -

 ىنسحلا بلاط ىبأ نب ىلع نيدلا ءالع فيرشلا نب دمحم نيدلا سمش -

 اذ ناولع فيرشلاب هدلاو فورعملا راطعلا

 نب ميهاربإ نب ىبحي مهفلا يبأ نب حلاص نيدلا يقت نب ناميلس نيدلازع -



 ةهوزوؤ حرج

 2121110 يسلبانلا يرهزلا يشرقلا هللاديبع نب رفعج نب يلع

 0ظ003 سانلا ديس نب دمحم نب دمحم رمع يبأ نب دمحأ نيدلا باهش -

 0311600010 1 1001011 رالس نيدلا فيس ريمألا ةدلاو -

 ض1 رادنج ريمأ رمتكب نيدلا فيس ريمألا نب دمحم رصان ريمألا -

 11010101010101 يفكتسملا نينمؤملا ريمأ نب رضخ ريمألا -

 نب نيسحلا نب دمحم نيدلا يقت نب فيطللادبع تاكربلا وبأ نيدلاردب -

 21101010 رعاشلا ميكحلا ىلصوملا لايئاد نب دمحم نيدلا سمش -

 ينارحلا حتفلا يبأ نب هللادبع نب يلع نيدلا نيز نب دمحم هللادبع وبأ -

 نيام مهتمة م مادو هةموو ووو موو ه هوو ه همهم و همم همهم هموم يوجعلاب فورعملا يبلحلا مث

 نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم نيدلا رصان نب نمحرلادبع نيدلا نيز -
 311100001110100 ةاكزلا دشمب فورعملا

 10001010100 ةيغن نيدلا فيس ريمألا -

 هام ممم يومحلا مدلا يبأ نب ديعس نب رفظم نب دمحم نيدلا سمش -

 : ةئامعبسو رشع ةنس درفلا بجر رهش -
 فام يصمحلا هللادبع نب يلع يبأ نب ميهاربإ نب نامثع ورمع وبأ -

 531111111111111 1 1 دلبلاب هفاوطو يناطلسلا لمحم جورخ -

 يرماعلا يلالهلا نادمغ نب روصنم نب دمحم نب فسوي جاجحلا وبأ -

 2537/7 0 ا ءارفلا يريفكلا

 نسب دمحم نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا دجم -

 53560” 0 111111111 يدادغبلا يسابعلا لكوتملا

 0اااااااااااااأاذذذذ1ذ يكبلعبلا يوارعشلا نسحلا وبأ -

 يدادغبلا مث ينارحلا يناطقلا رماع نب نارمع نب دمحم نيدلا سمش -

 همم ممل يفرشألا يروصنملا هللادبع نب يلغرب نيدلا فيس ريمألا -

 .. يشوشلا نب رمع نب رصن نب يلع نيدلا رون نب دمحم نيدلا ردص -

 ل
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 يلازربلا تايفو
 هزه

 دمحأ نب دمحم نيدلا نيز نب ميهاربإ نيدلا لالج نب هللادبع نيدلا يقت -

 ا 1 1 1 1 1 1 1 ل يسنالقلا نب يليقعلا دومحم نبا

 نب دمحم نيدلا رصان رصانلا كلملا ناطلسلا نب ىلع نيدلا ءالع كلملا -

 1١65 لل ىحلاصلا نووالق نيدلا فيس روصنملا كلملا ناطلسلا

 نب نمحرلادبع نب زيزعلا دبع نب نيدلا دامع نب نمحرلادبع نيدلا ءاهب -
 ا اا 1 ز ز ز ز ز ااا يركبلا

 6 يتيركتلا يعبرلا كيوكلا نب حتفلا يبأ نب دومحم نب نيسح نيدلا فرش -

 نب نسحلا يبأ نب نامثع نيدلا يفص خيشلا نب ىسيع نيدلا نيز -
 ١و7 مل رجاتلا يريرحلا نباب فورعملا يراصنألا باهولادبع

 01 ياا يعفاشلا ةعفرلا نبا دمحم نب دمحأ نيدلا مجن -

 17 ممل يلصوملا ملع ريمأ عبسلا لاتق شوقأ نيدلا لامج ريمألا -

 نب دمحم نب نامثع نب دمحأ نيدلا باهش نب نامثع نيدلا فرش -

 ل ا يداهلا نب ميركلا دبع

 : ةئمعبسو رشع ةنس كرابملا نابعش -
 ١ك مم يدادغبلا يناغمادلا نباب فورعملا نيدلا زع -

 بئان رمتكب نيدلا فيس ريمألا بره ببسب قشمدب شيوشت لوصح -
 007 1 1 ذ يي يااا رالس نيدلا فيس ريمألا

 لايعا قشمد عماجي ةباطخلا ةروصقم عيسوتب مسري ةنطلسلا بئان -

 ١1مل لامجلاب فورعملا يلع -

 : ةئمعبسو رشع ةنس مظعملا ناضمر رهش -

 للا 0 يي نويهص بحاص نب نيدلا رخف نب ليلخ نيدلا فيس -

 ا 1 ز 2 ز2ز2 2 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ة يي ريقفلا تباث -

 نب هللا ةبه نب ميهاربإ نب ركب يبأ نب قاحسإ لضفلا وبأ نيدلا لامك -

 ل 0 يفنحلا يبلحلا يدسألا ساحنلا ملاس نب قراط



 مهول محب

 تاداعسلا يبأ نب روصنم نب تاداعسلا يبأ نب هللادبع ركب وبأ نيدلا مجن -

 111مل يرقملا يرصبابلا ير ابنألا يلع نب دمحم نبا

 نب هللادبع يبأ نيدلا لامج خيشلا نب فسوي نساحملا وبأ نيدلا ءالع -

 يقشمدلا مث يسليانلا راكب نب جرفم نب نسحلا نب دعس نب فسوي
 0: اا يعفاشلا

 7 يزاريشلا دوعسم نب دومحم نيدلا بطق -

 ظ :ةئمعبسو رشع ةنس لاوش -
 11 مم يكلاملا يواوزلا قيتع نب حلاص نب ىيحي نيدلا يبحم -

 ١١5 يحلاصلا يسدقملا يواندنملا دومحم نب ىيحي نب ميركلادبع دمحم وبأ -

 11 دمحم هنباو فنصملا مهعمو جحلل يماشلا بكرلا جورخ -

 118 ءارفلا يقشمدلا ن ارمع نب يلع نب رمع نيدلا فيفع -

 اذ ةدايزلا قوسب رجاتلا دمحم نيدلا رصان -

 ه .. يفنحلا فسوي نب ىلع نب دمحأ نيدلا باهش نب بوقعي نيدلا فرش -

 7 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 ية ىسنالقلا دومحم نب دمحأ نبا.

 لما يربطلا يلمآلا نيسحلا نب ميركلا دبع مساقلا وبأ نيدلا ميرك -

 ١١5 الئمب فورعملا يعفاشلا يبوقعيلا حمسأ نب يلع نب يلع نسحلا وبأ -

 : ةئمعبسو رشع ةنس ةدعقلا وذ رهش -

 114م ينابسحلا رقشألا باهولادبع نيدلا مجن -

 ١١4 ناطقلاب هدلاو فورعملا دمحأ نب نمحرلادبع جاتلا نب ميهاربإ نيدلا نيمأ -

 ١١4 .. يخيوشلاب فورعملا ينامكرتلا اوراص ريمأ نب يلع نب ديعس نيدلا دعس -

 نيدلا دجم دمحم هللادبع يبأ نيدلا لامج نب دمحم ملاس وبأ نيدلا نيمأ -

 رادنزخلا دشرم نيدلا باهش يشاوطلا نب دمحم نب دمحم ملاس يبأ

 <18 يدمالا دمحم نب دينجلا نب دمحم نب ميهاربإ نب يفيسلا يروصنعلا

 ل ثيش نباب فورعملا يكركلا ناميلس نب ىسوم نيدلا رخف -
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 117 معمم ممم رادنمهملا دمحم نيدلا ردب لجألا ريمألا -

 فورعملا يفنحلا يقرلا ركب يبأ نب دومحم نب ركب وبأ نيدلا يضر -

 0 0 صوصقملاب

 لن يفيسلا يروصنملا رادنزخلا دشرم نيدلا باهش يشاوطلا -

 لما يعفاشلا يوارمنلا ليلجلا دبع نب زيزعلا دبع نيدلا زع -

 يبلعثلا ناضمر نب ناميلس نب ىسيع نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءاهب -
 00000 ميقلا نياب فورعملا

 لما يصمحلا .....5 نب دمحم نب رفظملا نيدلا ءاهم -

 :ةئمعبسو رشع ةنس ةجحلا وذ -
 13مم يدركلا ......... دمحم نيدلا سمش -

 باهش نب دمحأ نيدلا مجن نب ميهاربإ نيدلا رخف نب دمحأ نيدلا مجن -
 ير يلبنحلا يسدقملا حجار نيدلا ءاهب نب دمحأ نيدلا

 نيدلا فرش نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا زع تنب برعلا تس يلع مأ -
 ير ةمادق نب رمع يبأ نب هللادبع ركب يبأ

 ١77 يفنحلا يجورسلا ميهاربإ نب دمحأ نيدلا سمش نب يلع نيدلا ءالع -

 071 ذ ]ذا ينورزاكلا ركب يبأ نب يلع نيدلا رون -

 ني راجنلا يحلاصلا يجحملا دعاس نب رفاسم نب هللادبع دمحم وبأ -

 ةئامعبسو رشع ةنس تايفوو ثداوح

 :ةئامعبسو رشع ىدحإ ةنس مارحلا مرحم رهش -
 11 ممم ممم بستحملا نيدلا نيمأ بحاص نيدلا فرش -

 ل7 1 1 1 1 1 1 قشمد عماجب ةباطخلا ةروصقم حتف ةداعإ -

 1317 ممم يكباتألا يدلكيك نيدلا ردب ريمألا تنب نوتاخ -

 نسحلا يبأ نيدلا مجن فيرشلا نب نيسح يلعوبأ نيدلا سمش فيرشلا -
 ١1717 يبلحلا ىيحي نب يلع نب قاحسإ رهاطلا وبأ نيدلا مجن فيرشلا نبا يلع



 هازل حجج

 13717 م قشمد ىلا زاجحلا نم ىماشلا بكرلا لوخد -

 ١14 يفنحلا يبلحلا ىيحي نب يلع نب قاحسإ رهاطلا وبأ نيدلا مجن -

 ١74 يومحلا عرابلا نوع نب دمحم نب ورمع نب يلع يبأ نب قحلادبع نيدلا نيمأ -

 را رجاتلا يرزجلا ليعامسإ نب دمحأ نب ميهاربإ نيدلا لامج -

 زع نب مشاه نب دمحم نب اضيأ ريصن ىعديو ريصنلا دبع نب رمع لضفلا وبأ -

 ١78 دهازلاب فورعملا لصألا يردنكسالا يصوقلا يمهسلا يشرقلا برعلا

 : ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس رفص -
 ارا 00 رجاتلا يعرزلا ىسوم

 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 ز1ذ 1زذ 1 1 ركاسع نب نسحلا نب دمحم

 :ةئمعبسو ةرشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش -

 هللا دبع نب مساقلا يبأ نب زيزعلادبع نيدلازع نب دمحم نيدلا ردب -

 ن0 زرطملاب هدلاو فورعملا ريمألا ىلقصلا

 ليعامسإ نب دحاولا دبع نب نمحرلادبع نيدلا فرش تنب ءامسأ ريخلا مأ -

 اا 000 ىنارحلا ةقدص نب يلع نب ةمالس نبأ

 ١77 يموزخملا باشخلا نب نسحملادبع نب رمع نب ىسيع حورلا وبأ نيدلا دجم -

 :ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس رخآلا عيبر رهش -
 نيدلا ملع نب دمحم نيدلا يبحم نب زيزعلا دبع تاكربلا وبأ نيدلا زع -

 ١75 ميدعلا نباب فورعملا ىفنحلا ةدارج يبأ نب هللا ةبه نب دمحأ تاكربلا وبأ

 077 ىعرزلا ليعامسإ نب بويأ نب دمحم -

 ناخرط نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا زع نب دمحم نيدلا ردب -

 ل0000 يديوسلا يراصنألا

 نب معنملا دبع نب قلاخلا دبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا مجن -
 11 ممم ىفنحلا ىقشمدلا قلاخلا دبع

 رصن يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -
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 لا 00 يدادغبلا يهابدلا

 يطساولا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا دامع -
 ا ذا يا نييمازحلا خيش نباب فورعملا

 نا اطع نب دمحأ نب نيسح نب اطع تنب ةشئاع -

 :ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس ىلوألا ىدامج رهش -
 لرأي نووالق روصنملا كلملا ةكرت نم يرتشا يذلا عيبلا نالطب -

 نر مهتقفنب اهلهأ مازلإو قشمد يف سراف ةئامسمخو فلأ ريرقت -

 1١ اممم ينارحلا طايخلا نباب فورعملا فسوي نيدلا ردب -

 نب رمع نب دمحأ نب ليعامسإ نيدلا مجن تنب ءاملعلا تس نسح مأ -

 1١5 ممم ةمادق نب رمع يبأ

 نيدلا ملع ريمألا نب ىسوم نيدلا لامج ريمألا نب دمحم نيدلا رصان -

 0 0 يراداودلا رجنس

 00 0 ا سنوي نيدلا عاجش ريمألا -

 نب يلع نب دمحم نب يلع نيدلا ءايض نب دمحم يلاعملا وبأ نيدلا دامع -
 ١4١ .. يقشمدلا مث يسلابلا دومحم نب لمؤملا نب روصنم نب يلع نب دمحم
 1١3 ممم ينسحلا نيدلا فيس بيقنلا فيرشلا -

 1١ نزاخلاب فورعملا يلع نب سابع نب نمحرلادبع نيدلا سمش -

 0 ]ذا يرمدتلا كيرب نب زيرح تنب ةشئاع -

 لا يرصانلا يكلملا راداودلا نوغرأ نيدلا فيس ريمألا -

 نب فسوي نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا فيفع نب دمحم نيدلا نيمأ -

 7 ا رابآلا تيب بيطخ

 ١508 ...... رجاتلا يريرحلا يعرزلا ةنيطق نب دمحأ نيدلا باهش نب ناميلس -
 ردب ينبا نيدلا ءالعو نيدلا دامع ةدلاو يزاريشلا نب نيدلا دامع تنب -

 0077 1 1 1 ل يجريشلا نب نيدلا رخف نب ىسوم نيدلا



 مهالر [--ح طح

 :ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش -
 1١ ممل رجاتلا ينارحلا بيطخلا نب يلع -

 7 اا جاجزلا دمصلادبع نب يلع -

 ل 00 نذؤملا ليعامسإ نب دمحأ نب يلع جاحلا نب هللادبع -

 نباب فورعملا ينارهملا دمحم نب هللادبع ركب يبأ نب ناميلس نب ميهاربإ -
 7 ياي قبقبحلا

 1١7 رجاتلا ةنيشطعلا نباب فورعملا يدرواملا نمحرلادبع نيدلا نيز -

 ١517 ...... يرقملا يقرلا ...... دمحأ نب دومحم نب دمحأ نيدلا باهش -

 نب ركب يبأ نب رمع نب دمحأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا يقت -
 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ة يلبنحلا يسدقملا دعس نب هللادبع

 ىفنحلا دمحم نب دومحم نب دمحم نيدلا دعس نب دمحم نيدلا لالج -

 00 يراخبلا

 رطايز نب ملاس نب دامع نب ركب يبأ نب دومحم نب رمع نب دمحم -
 7 يااا يلبنحلا ينارحلا

 آه يجريشلا نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع نيدلا ردب تنب ةمطاف -

 :ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس درفلا بجر رهش -
 ١مل يناطلسلا لمحملا جورخب دئازلا لافتحالا -

 ١6١ ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش نب نيدلا فرش -

 101 م اممم همم يفوصلا يفنحلا ةريره وبأ نيدلا ءاهب -

 ل يلبرألا رمع نب ركب يبأ نب نابعش تاكربلا وبأ -

 ةنطلسلا بئان ..... ريمأ توتكب ريبكلا ريمألا نب ناهربلا ريغصلا خيشلا -

 ١0 ةيردنكسإلاب

 :ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس كرابملا نابعش -
 ١65 .... يبتكلا يراصنألا نسحلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم نيدلا سمش -

 لل يمكاحلا يدركلا رمع نب دمحم نيدلا سمش نب دمحأ -
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 ه١

 :ةئمعبسو رشع ىدحإ ةنس مظعملا ناضمر رهش -

 )ما ينامثعلا زيزعلادبع نب دمحم نب ميهاربإ نب ىبحي نيدلا رصان -

 النا 0 00000021 ىفوصلا ىنادمهلا نيدل ادجم -

 [ ةئامعبسو رشع يتنثا ةنس تايفوو ثداوح ]

 : ةئمعبسو رشع يتنثا ةنس مارحلا مرحم -

 ىلا مرفألاو شاكدرزلاو رقنسارق قشمد نم ءارمألا نم ةعومجم جورخ -

 ا انهم ريمألا ةيحان

 ١617 ممم يفوصلا يراكهلا رصن نب دواد نب ميهاربإ قاحسإ وبأ -

 لا ريخ ةنس اهنأب رابخألاو زاجحلا نم ىماشلا بكرلا لوصو -

 : ةئمعبسو ةرشع يتنثا ةنس رفص -

 ا 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 12 2 2ة نودلخ نب هللا ةبه

 نبا يلع نب ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا نيز -
 لدللا ا يومحلا مث يقرافلا ينابيشلا نمحرلادبع نب ىسوم

 1 ممم ينارحلا رهاط نب يلع -
 لا 7 1 ةدايزلا باوب ينارحلا يلع نب ناسح نب رمع -

 ل ا رمقلا فوسخل ةالصلا -

 ١ ةعاطلا نع نيجراخلا ءارمألا لاومأ ىلع طايتحالاب يناطلس موسرم لوصو -

 يسدقملا هللادبع نب يلع نب ىيحي نيدلا ديشر نب دمحأ نب تباث -

 007 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ة يا راطعلاب فورعملا يرصملا

 1١1١ .... يفنحلا يطلملا ناورم نب دواد نيدلا مجن نب ناميلس نيدلا ردص -

 دمحم وبأ نيدلارخف يرقملا نب متاح نب دمحأ نب ميهاربإ نيدلا فرش -

 131 يكبلعبلا يلع يشكارملا يبرغملا هللادبع نب دمحم نب هللادبع



 ةعسالاضالا حبس

 :ةئمعبسو رشع يتنثا ةنس لوألا عببر -

 كلم رمأب مهماركإو مهل اهريمأ يقلتو نيدرام ىلا نيرافلا ءارمألا لوصو -
 ير اا رقنسارق ريمألا مهسأر ىلعو ادنبرخ راتتلا

 :ةئمعبسو ةرشع يتنثا ةنس رخآلا عيبر رهش -
 ١54 . يشكارملا يبرغملا هللادبع نب دمحم نب هللادبع دمحموبأ نيدلارخف -

 نبا ناورم نب ناميلس نيدلا مجن نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -

 "١5 تا هوو هم مهو ومو هو وهمه همومه هو روم مم هوم ممم ىكيلعبلا باحس نب ىلع

 0 ]ذا يي ىخيشلا كبولطق نيدلا فيس ريمألا -

 ارق نيدلا رخف رفظملا كلملا نب يزاغ حتفلا وبأ نيدلا مجن روصنملا كلملا -

 نيدلا رصان روصنملا كلملا نب يزاغ نيدلا مجن ديعسلا كلملا نب نالسرأ

 ١56 ..... نيدرام بحاص قترأ نب يزاغ نب شاترمت نب يبلا نب يزاغ نب قترأ
 0 قشمدب ءارمأ ةعبرأ كسم -

 00 ا قشمدب ةمالسلا بابب قيرح عوقو -

 ١15 نينمصلا يضاق زيزعلادبع نب ةمالس نب سابع نب زيزعلادبع نيدلازع -
 4 ] ] ] ] ]ذ]ذ]ذ]ذ ذا ياا بتاكلا يروهنسلا نبا -

 دمحم هللا دبع يبأ بيطخلا نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا فيفع -

 ل0 يسدقملا يوادرملا حتفلا يبأ نب دمحأ نب ليعامسإ نبا

 ل1 يطساولا نب دمحأ نيدلا سمش نب يزاغ نيدلا باهش -

 ١ ةرهاقلا ةعلقب مهسبحو ةرهاقلاب ءارمألا نم ةعومجم كسم -

 نبا ناورم نب ناميلس نب دمحأ نيدلا باهش نب دمحم نيدلا سمش -

 الا اا ا ا از ذزذ ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 يقشمدلا يكبلعبلا باحس نب ىلع

 ١54 يلبنتحلا حالسلا قوسب لالدلا دواد نب ناميلس نب يزاغ -

 ١/6 قشمدب نيكوسمملا ءارمألا لاومأ ىلع طايتحالاب موسرم لوصو -

 نب نوراه نب دمحم نب نوراه نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون -

 اا 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 ز1 1 1 ا يقشمدلا يبلعثلا ديمح نب يلع
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 :ةئامعبسو ةرشع ينثا ةنس ىلوألا ىدامج -

 يواوزلا قيتع نب حلاص نب ىيحي نيدلا يبحم نب دمحم نيدل اردب -
 00 يكلاملا

 نسحملا دبع نب ميهاربإ نيدلا دامع نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -

 نيسحلا نب نسحلا نب دمصلادبع نب نسحملادبع نب ديمحلادبع نبا
 ا 1 ل يومحلا يعازخلا صانرق نبا

 01 فيرشلا فحصملاب هتناهتسال يبرغملا ةرهز نبا ريزعت -

 را بصانملل ةوشرلاو لذبلا نع يهنلاب ناطلسلا موسرم -

 ني 00 سارهلا يدادغبلا ركسع نب يلع تنب ةيده دمحم مأ -

 0000000 يكلاملا دحاولادبع نيدلا ءايض -

 :ةئامعبسو ةرشع ينثا ةنس ةرخآلا ىدامج -

 نب عفار نب رورس نب يلع نب دحاولادبع نب ميهاربإ ليعامسإ يبأ نيدلا
 0777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ىلبنحلا ىسدقملا رضخ نب نسح

 : ةثامعبسو ةرشع يتنثأ ةنس بجر -

 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ة يا يقشمدلا يزاريشلا

 اذ دلبلاب فاوطو يناطلسلا لمحملا جورخ -

 ١75 ليبرأو لصوملا نم هبارتقاو راتتلا كلم ةكرحب قشمدي شيوشت لوصح -
 اال لل ينيسحلا يسيردإلا يربجلا خسانلا دابع نب يلع فيرشلا -

 كلملا ناطلسلا نب يزاغ نيدلا باهش رفظملا كلملا ريبكلا ريمألا -

 ىسيع نيدلا فرش مظعملا كلملا ناطلسلا نب دواد نيدلا حالص رصانلا

 ١ا/ا/ ..... بويأ نب دمحم ركب يبأ نيدلا فيس لداعلا كلملا ناطلسلا نبا

 ١78 يفنحلا يعرذألا مزاح نب دواد نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 ١78 يكبلعبلا ميهاربإ نب ليعامسإ نيدلادامع حلاصلا خبشلا تنب ةمطاف دمحأ مأ -
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 نب دحاولادبع نب رمع نب هللا رصن نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ردب -

 اال ل م م معمم ممم فاوصلا نباب فورعملا ىعفاشلا ىشرقلا هللادبع

 ١/4 ىفنحلا ءاطع نب دمحم نب هللادبع نيدلا سمش تنب ءارهز -

 11 ىنارهملا برد طابر ةخيش لبلبلاب ةفورعملا ءاملعلا تس -
 ١4٠6 يكبلعبلا بوبحم نب نسحلا نب هللادبع نيدلا ءاهب نب دمحم نيدلا مجن -

 :ةئامعبسو رشع يتتثا ةنس نابعش رهش -
 نب مساقلا يبأ نيدلا سمش نب دحألا دبع تاكربلا وبأ نيدلا فرش -

 مساقلا يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا رخف نب ينغلا دبع نيدلا فيس

 و 000 ينارحلا ةيميت نب دمحم

 ١8١ يوارحصلا يكسوبنسلا ىيحي نب نامثع نب مرحلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ -

 0 رمقلا فوسخل ةالصلا -

 نيدلا زع نب ميحرلادبع نيدلا نيز نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا رون -

 ل يومحلا يراصنألا ةحاور نب نيسحلا نب هللا دبع

 ا 0 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 12 ة يكبلعبلا هللادبع نب دمحم -

 با ]ذا ينذالبلا دمحأ نب فسوي نيدلا رون -

 لير يسدقلا نب ىسوم نب دمحم نيدلا فرش -

 : ةئامعبسو ةرشع ينثآ ةنس ناضمر رهش -

 لا يوارصبلا يفنحلا دمحأ نب دياق نب دمحم نيدلا سمش -

 1416 مم سوعلسلا ني نيدلا سمش بحاصلا تنب -

 146 ةرهاقلا ىلا اهنم سانلا لوفجو قشمد نم راتتلا بارتقاب رابخألا -

 نب رضخلا مساقلا يبأ نب دمحم نب نامثع ورمع وبأ نيدلا رخف -

 ل يبلحلا بابلا يضاق نب نسحلا نب رماع نب ديجملا دبع

 ا اا ا 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 12ز2 1 1 1 1 2 2 2 يي يناليجلا ليلخ -

 : ةثامعبسو ةرشع يتتثا ةنس لاوش -

 اا م ماشلا ىلا رصم نم رصانلا كلملا ناطلسلا جورخ -



 يلازربلا تايفو
 مهمه

 ١87 يحلاصلا يراداودلا رجنس نيدلا ملع ريمألا نب ليعامسإ نيدلا دامع

 ا ىلماكلا هللادبع نب رانيد نيدلازع ريبكلا يشاوطلا

 ١مل ا مم ىفوصلا يخيشلا رهطم نب دمحم نب ميهاربإ

 ا فيرشلا زاجحلا ىلا يماشلا بكرلاو يناطلسلا لمحملا جورخ

 ل0000 1 1 1 1 ]1 قشمد ىلا رصانلا كلملا ناطلسلا لوصو

 ملاس نب نسحلا نب دمحم نيدلا نيز نب دمحأ سايعلا وبأ نيدلا ردب

 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ة ة ياي يصمحلا

 رصان نب مهفلا يبأ نب دمحأ نيدلا ردب نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع

 144 ممل لاقبلا نباب فورعملا يقشمدلا يراصنألا ملاس نبا

 حتف نب هللادبع نب مالسلا دبع نب ميركلادبع نب نسحلا وبأ نيدلا نيز
 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 21 2 2 يي ىكلاملا يرصملا يرامغلا

 لل 0 يكملا يبيشلا دمحم نب مليد نب دمحأ نيدلا دجم

 :ةئامعبسو ةرشع يتنثا ةنس ةدعقلا يذ رهش

 154١ ... نينس عبس اهنع هبايغ دعب قشمد ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا لوصو

 ل جحلل زاجحلا ىلا قشمد نم رصانلا كلملا ناطلسلا رفس

 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يدركلا دواد نيدلا مجن

 دلجملا ىبتكلا ركب ىبأ نب بويأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش

 1 شرطألا نباب فورعملا

 لإ يي يبلحلا يبهذلا هللادبع نب يلكنم نب يلع نسحلا وبأ

 يلاعملا يبأ نيدلا جات نب ىيحي نيدلا يبحم تنب ةاضقلا تس دمحم مأ

 لدر ةيقشمدلا هللا ةبه نب دمحم رصن يبأ نيدلا سمش نب دمحأ

 :ةثامعبسو ةرشع يتنثا ةنس ةجحلا يذ رهش

 7 يكلاملا يلبنلا نيدلازع

 نيدلا ءاهب نب نيسحلا دماح يبأ نيدلا دامع نب دمحم نيدلا ردب

 نب هللا ةبه نب نيسحلا نب يلع مساقلا يبأ نب مساقلا دمحم يبأ



 مهكدا ححسل

 00 00010 ركاسع نب نيسحلا نب هللادبع

 14مم يلبرألا يدركلا ينابذهلا ىسيع نب نسح نب يلع -

 : يفوت ةنسلا هذه يفو -

 1401 م م همم ممم مهموم معمل ياططقطب فورعملا قجبقلا تشد كلم -

 - ةئامعبسو رشع ثالث ةنس تايفوو ثداوح

 : ةئامعبسو رشع ثالث ةنس مارحلا مرحم رهش -

 ا 0 حلا نم قشمد ىلا رصانلا كلملا ناطلسلا لوصو -

 ل قشمد ىلا زاجحلا نم يماشلا بكرلا لوصو -

 لا يبرغملا يركسيلا ىسوم نب نارمع نب هللادبع دمحم وبأ -

 فسوي نب دمحم نب فسوي نب دمحم نب مساقلا نب دمحم لضفلا وبأ -

 ل 071 ذا ا فئصملا دلو يلازربلا دمحم نبا

 000 يفوصلا يمزراوخلا نيدلا سمش -

 :ةثامعبسو رشع ثالث ةنس رفص رهش -

 نب ملاس نب لماك نب رضخ نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ -
 ا 1 ل يحلاصلا مث يقشمدلا مث يجورسلا عيبس

 35 15 ا م مس معمم ممم م همم همم هم ممم همم ممم همم هموم همم رادنمهملا نب نيدلا رصان -

 نيدلا دامع نب زيزعلا دبع نيدلا رخف نب يلع نسحلا وبأ نيدلا دامع -

 ” يرصملا يركسلا نب فورعم نب يلعل ادبع نب نمحرلادبع

 :ةئامعبسو رشعو ثالث ةنس لوألا عيبر رهش -

 لامكلا نب دمحأ نيدلا لامك ثدحملا نب دمحم هللا دبع وبأ -

 نب ليعامسإ نب نمحرلادبع نب دمحأ نب دحاولادبع نب ميحرلا دبع
 00 ءايضلاب فورعملا يلبنحلا يسدقملا روصنم

 <23 ةعايبلا نباب فورعملا يبلعثلا نادمح نب نامثع نب دمحم نيدلا سمش -

 7١9 يطاشمألا يطويخلا يسلبانلا ديعس نب يلع نب نسح نب دمحأ نيدلا باهش -



 ازربلا تايف
 67 سل يازربلا كاد

 0100 رافسلا رجاتلا يناليكلا نيدلا رصان -
 07 ينارحلا عيبلا نب معنملا دبع نب دمح نيدلا يقت -

 نب رمع نب دومحم نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا رخف -

 ااا 7 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1212 2 1 21 2 2 12 2 12 2 2 2 ا طايخلا ينارحلا نب دمحم

 :ةئامعبسو رشع ثالث ةنس رخآلا عيبر رهش -

 دمحم نب ركب يبأ نب نامثع نب دمحم نب نامثع ورمع وبأ نيدلا رخف -

 ضل 00 ىكلاملا يرزوتلا دواد نبا

 0 1 ذ 1 يريرحلا يلع نب دمحم نسحلا وبأ -

 ٠١/8 فرشملا طايخلا ىنامكرتلا ىمزراوخلا هللادبع نب ركب ىبأ نبرمع نيدلا نيز -

 ٠١4 . نادبعب هوبأ فورعملا يلبنحلا ينارحلا ملسم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ -

 14 معمم مم معمم ىكبلعبلا دبعم نب ليعامسإ نب دومحم نيدلا رصان -

 ااا ]1 1 1 1 ىلبشلا هللادبع نب راتخم نيدلا ريهظ ىشاوطلا -

 نا ىحالصلا ىفرشألا ىشبحلا هللادبع نب لاقثم ريخلا وبأ -

 : ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس لوألا ىدامحح رهش -

 5٠١ ةماش يبأب هوبأ فورعملا يربعجلا يلع نب دمحم نب ركب وبأ نيدلا يقت -

 نبا فسوي نب ركب ىبأ نب دمحم نيدلا فيفع نب نامثع نيدلا رخف -

 7 01 0 رابآلا تيب بيطخ

 ؟١1١1 ممل ىلصوملا هللادبع نب باطخ نب ركب وبأ نيدلا ىقت -

 5١١ .. ناطقلا نب لتاقم نب ليلخ نب سنوي نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءاهب -

 نب روصنم نب لماك نب ناميلس نب فيس دمحم وبأ نيدلا فرش -

 1١ ممم يعرزلا يملسلا ينيراوملا ةعيبر نب ناولع

 713مل ساحنلا جرعألا هللادبع نب ولول مراصلا نب دمحم -

 : ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج رهش -

 نب لماك نب رضخلا نب قاحسإ نب نمحرلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ -
 "#51 يحلاصلا يقشمدلا ميهاربإ نب فسوي نب عيبس نب ملاس



 ا ااذذذذذ1ذ#ذ1#ذ1ذ1ذ11 يفلألا رجنس نيدلا ملع -

 31 راسمسلا يحلاصلا ميلس نب ناميلس نب ةمعن نب دمحأ سابعلا وبأ -

 ا | 1 1 ذ 1 1ذ]ذ]ذ]ذ يا ىلبنحلا ىقشمدلا

 7١5 بيطخلاب فورعملا يربعجلا ناطلس نب لضفلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ -

 5١6 ... يواهرلا سايلإ نب رمع نب دمحأ نيدلا باهش نب دمحم نيدلازع -

 5١9 يتاصقملاب فورعملا يرزجلا عيشملا نب رمع نب ركب وبأ نيدلا يقت -
 لا يعفاشلا يلمآلا دمحم نب دمحأ نب دمحم نيدلا جات -

 7١5 . يفنحلا دمحم نب نامثع نب مساقلا يبأ نيدلا يفص تنب ةيقر دمحم مأ -

 نبا دمحم نيدلا مجن نب ميهاربإ نيدلا سمش تنب بنيز دمحم مأ -

 7137م ةلودلا ىنس نب هللا ةبه نب ىيحي نب دمحأ نيدلا ردص

 : ةثئامعبسو ةرشع ثالث ةنس كرابملا بجر رهش -

 070777 1 1 1 1 1 1 دلبلاب هفاوطو ىماشلا لمحملا جورخ -

 ؟14 ل ينارحلا ةايح نب ىيحي نب يلع نب رمع خيشلا نب ركب وبأ -

 077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رمدنسا ريمألا لاومأ جارختسا -

 نا اا رجاتلا ينارحلا نالبص نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش -

 نب هللادبع ةلودلا نيمأ نب نيسحلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا ملع -

 ا اذ 1 1 1 1 1 1 ىفنحلا يرصملا رقشألا

 5١9 يلبنحلا يسدقملا يسلبانلا يضام نب ركب يبأ نب دمحم نب ديمحلادبع -

 نب فسوي نب رمع نب دواد نيدلا دامع نب دمحم لئاضفلا وبأ نيدلا فرش -

 714 رابآلا تيب بيطخ نب ىيحي نب فسوي نب لماك نب رمع نب ىيحي

 5١ ..... يفنحلا يمورلا يلاخوزنلا نايمور نب يلع نب بوقعي نيدلا مجن -

 يراصنألا قلاخلا دبع نب رداقلادبع نب دمحم رخافملا يبأ نيدلا زع تنب ةجهب -

 0 00 غئاصلا نبا



 ازربلا تايف
 فض سل يلازربلا كافد ةتكاتستس

 :ةثئامعبسو ةرشع ثالث ةنس نابعش رهش -

 ىف ا يقشمدلا يبهذلا صلاخ نب رمع نب دمحأ نب ميهاربإ -

 يجرزخلا ركب يبأ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب -

 ااا ىقشمدلا ىتايبلا

 نب دعاس نب ملاس نب دمحم نيدلا مجن نب ىسيع نب ملاس نيدلا سمش -

 1 يسلبانلا يشرقلا ملسلا

 ااا 1 ذا ا قيوقلا رب ىلا روجاسلا نم رهن رفح نم غارفلا -

 1م مامه نب يلع نب دمحم نيدلا جات -

 فورعملا يرزجلا لبش نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 3 ىكلاملا يدادغبلاب

 يسدقملا دمحم نب حون نب نمحرلادبع دمحم يبأ نيدلا سمش نبا

 :ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس ناضمر رهش -
 ا يعراشلا ليعامسإ نب نامثع نب يكم نب نامثع ورمع يبأ نيدلا لامج -

 ناحطلا نباب فورعملا روصنم نب دمحم دامعلا نب دمحم نيدلا سمش -

 0 0 ا ااا يلصوملا

 0 يطلملا نيدلا ءايض -

 :ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس لاوش رهش -
 نب ىلصملاب ةالصلا عنم ديعلا ةليل رطمو جلث عوقو -

 قرر 0 ريبك عمج يف ماعلا اذه جحلا ىلا يماشلا بكرلا هجوت -

 ا 0 1 ا يسلابلا رهاط نب دمحأ نب دمحم -

 نب دمحم لضفلا يب 0 لامج نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا مجن -

 3235 . يقشمدلا يبلمثلا يرصص نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا نب دمحم



 نعد | حححس

 31717 ممم ا مع ع مول رجاتلا يملوكلا نيدلا زع -

 نب فلخ نب ضوع نب رمع نب نمحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -
 5371317 ممم جاتلا نباب فورعملا يلبنحلا يسدقملا حجار

 ا 0 رجاتلا يسلابلا ركب وبأ -

 77/8 بتاكلا يبوقعيلا يناملسملا ءالعلا يبأ نب ىسوم نب ناميلس ءالعلا وبأ نيدلا يفص -

 : ةثامعبسو ةرشع ثالث ةنس ةدعقلا ىذ رهش -

 يقشمدلا يراصنألا سابع نب دلاخ نب ميهاربإ نيدلا لامج ريمألا -

 0000 ااااا ا ساحنلا نباب فورعملا

 قرا يميدعلا يكرتلا هللادبع نب سربيب ديعس وبأ نيدلا ءالع دنسملا -

 قر 0 انكم نب ابحرم نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا جات -

 نب باهولا دبع نيدلا لامك لدعلا خيشلا نب ميحرلادبع نيدلا يبحم -

 0 يزملا سراف نب دمحم

 0000 ذي يجنكلا شوقأ نيدلا لامج ريمألا -

 000 1 ةثيدحلا ةيرق خيش ةقثلا نب يلع -

 : ةئامعبسو رشع ثالث ةنس ةجحلا يذ رهش -

 قرير يكباتألا توتكب نيدلا ردب ريمألا نب ةقدص نيدلا رصان -

 فرز 00 يومحلا ناملس نب فسوي نب ركب وبأ نيدلا فرش -

 777..... يجبنملا ملاس نب فسوي نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ -

 افراز ااا ا 1 يريرحلا يلع نب يلع نب فسوي -

 قرير 000 نيمدقملاو ءارمألل تاعاطقألاب ناطلسلا ريشانم روهظ -

 فرار اذ ينالقسعلا نباب فورعملا ينارحلا ركب وبأ -

 فر يبلحلا يرهاظلا هللادبع نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ -

 نب يلع نب نسحلا يبأ نب دمحم نب رداقلادبع دمحم وبأ نيدلا نيمأ -
 3117 1 طم ممم مطعم همم ممم م مم هم ممم م مم همم همم ممم همم معمم همهم ممم ممم ط مم ىرصملا نامثع



 يلازربلا تايفو
 همؤ

 ةئامعبسو رشع عبرأ ةنس تايفوو ثداوح

 : ةئامعبسو رشع عبرأ ةنس مارحلا مرحم رهش -

 ببسب نيسوبحملا قالطإو رخسلا نم ةعومجم لاطبإب يناطلس موسرم -
 م شيجلا

 7مم ممم ممم ثيدحلا راد ميق يربعجلا ملاس نب ةمالس خيشلا -_

 ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس رفص رهش -
 زاجحلا نم قشمد ىلا يماشلا بكرلاو يناطلسلا لمحملا لوصو -

 0000 فيرشلا

 0000 0 0000ب-ببدبب هبرح يضاق ميحرلادبع -

 قر دشلا ةباقنو نيساوقلا نامض قالطإب يناطلس موسرم -

 نب دحاولا دبع نيدلا صلخم نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا رخف -
 قرأ 00 يقشمدلا يدزألا لاله نب دحاولادبع نب نمحرلا دبع

 نرا ي6 دوسألا يلبنحلا هللادبع نب كرابم نب نيسحلا نيدلا ردب -

 قرا 0 يريرحلا ريقفلا يقينجنملاب فورعملا ينارحلا دمحأ -

 اا ينيوجلا نب نيدلا سمش -

 36 يفحللاب فورعملا يقشمدلا رجاتلا حتفلا يبأ نب يلع نيدلا نيز -

 ركب ىبأ مامولا نب دمحأ نيدلا لامح نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش

 روصنم نب ليعامسإ نب نمحرلادبع نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم

 00 0 يلبنحلا يحلاصلا يسدقملا

 نب دمحأ نب ىيحي نيدلا يبحم نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 نحل ملعملا نباب هدلاو فورعملا يريمحلا نيساي نب يلع

 دمحأ نب دمحم ركب يبأ نيدلا بطق نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا فرش -

 3 يكملا ينالطسقلا نب نسحلا نب دمحم نب يلع نبا

 ؟6 عل يلبنحلا يراوحلا ديمح نب ةبعش نب ريرج نيدلا فرش



 يلازربلا تايفو
 قنواغاألا مسس

 : ةثامعبسو ةرشع عبرأ ةنس لوألا عيبر رهش -

 يدر بتاكلا دامعلا دمحم نب ىلع نب نسحلا نيدلا زيزع ردصلا تنب ةحلاص -

 يدر ينارحلا ةايح نب ركب يبأ نب ىبحي نب يلع نب دمحأ -

 3مل راتتلا دالب ىلا حالسلا ةراجت ةمهتب ةعامج كسم -

 3م قشمد .يف ةاضقلل دوهشلا ءامسأ ضارعتسا -

 011 راتتلا يديأ ىلع رسيند ىلع ةراغلا رابخأ لوصو -

 فورعملا يلصوملا نسحلا نب نيسحلا نب دومحم نب دمحم هللادبع وبأ -
 يسدد ل ' 00111111111 ]1 ] ]0 مالسلل هللا كايحب

 :ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس رخآلا عيبر رهش -

 37614 ممم يمورلا نامثع خيشلا نب دمحم نيدلا فرش ةجوز -

 نب ميركلادبع نب دمحأ نب نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وبأ نيدلا مجن -
 4 ااا يكبلعبلا يرقملا

 ل ينارحلا قيتع ينويهصلا نيدلا زع -

 نيدلا باهش ثيغملا كلملا نب ليعامسإ نيدلا دامع ريمألا -

 ناطلسلا نب ىسيع نيدلا فرش مظعملا كلملا نب زيزعلادبع حتفلا يبأ

 للا بويأ نب دمحم ركب ىبأ نيدلا فيس لداعلا كلملا

 71 م م ممم يرهاظلا اجبقأ نيدلا رخف ريمألا -

 :ةثامعبسو ةرشع عبرأ ةنس لوألا ىدامج رهش -

 "6. يريرحلا يعرزلا ةبيطق نب دمحأ نيدلا باهش نب ناملس نب دمحم -

 للا ا يزملا يبب نب دمحأ نب ءاهب تنب ةمطاف دمحم مأ -

 سودبع نب ملسم نب روصنم نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -
 31 ينارصعلا نباب فورعملا يلبنحلا ينارحلا

 ا ةتابن نب فسوي نب يلع -

 ل0 صعصعلاب فورعملا دومحم نيدلا باهش -

 واد نب مع نب يلع ني يقعلا نب للا دواد نب هللا دبع ٠ :يدلا ءالع هيقفلا رب دمحأ -



 يلازربلا تايفو

 5 ناطقلاب فورعملا نامثع -

 | جرف نب دمحم نيدلا رصان -

 عبرأ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش -

 ديشر نب فسوي نيدلا يقت -

 2ك ءارفلا دجملا ىباشنل

 : ةئام عبسو ةرشع

 333100 01010 ملعملا نباب فورعملا يشرقلا

 3310111010100 يعفاشلا ريرضلا يبلحلا ىسيع نب زامج نب يلع -

 22111110 يلخانملا يلبنحلا مامت نب ىيحي نب ليلخ نب دمحم -

 دومحم نب دمحأ نب ميهاربإ -

 01100 ماوق نب رصان نب دمحأ نب هللا رصن نيدلا دجم نب دومحم -

 ١605 يعفاشلا يقرلا يلع نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا سمش نب دمحأ نيدلا يبحم -

 755 راطعلا يعاقبلا درولا يبأ نب دمحم نب بويأ نيدلا مجن نب يلع نيدلا ءالع -

 0'ذ111100 يبحرلا روصنم نب نامثع نب رمع نيدلا رصان -

 000 يئاشنلا نب نسح نيدلا دامع ريمألا نب يلع نيدلا ءالع -

 نيدلا جات نب نمحرلادبع نيدلا مجن نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا نيز -
 هللا ةبه نب دمحم نب هللادبع نب دمحم رصن يبأ نيدلا سمش نب دمحأ

 053136000000000 يقشمدلا يزاريشلا نبا ىيحي نبا

 201110 فافخلا يسدقملا نسح نب يلع نيدلا فيفع نب نيسح -

 ص010 يبالكلا نايبذ نب ةراشب نب دمحم نب يلع نيدلا ءالع -

 211150001010100 ءاجيهلا يبأ نب عاجش نب دمحأ -

 غ1 يرصانلا

 53101010000010101110111010101101101010101010101010111 ا ناسح نبا قيتع رجاتلا هللادبع -_

 دمصلا دبع نب دمحم نب هللادبع نيدل | ىقت نب دمحم نيدلا يفص -

 "م

 "ه6



 07 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 ز 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1ذ1 2 12 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ة ىسيبابدلا دمحأ -

 ا 0100010 ىقرافلا دمحم -

 1 هر ل بعصم نب دمحأ نيدلا رون نب ىسيع نيدلا فرش نب ميهاربإ -

 :ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس درفلا بجر رهش -

 نيدلا ييحم فيرشلا نب رفعج لضفلا وبأ نيدلا نيمأ بيقنلا فيرشلا -

 ا 1 1 1 ىنيسحلا نسحلا نب ناندع نب دمحم

 لااا ةيبلحلا دالبلاب ةنطلسلا بئان يدوس نيدلا فيس ريمألا -

 7 ذة ا ىبلحلا هداوس ىبأ نبا نيدلا ءاهم -

 نامثع نب ميركلا دبع نب دمحم نيدلا دامع نب زيزعلادبع نيدلا رع -

 ا ]ذة ا يفنحلا يقشمدلا مث ينادراملا

 0 لل ىجرزخلا رمع -

 ا 000010010101 دلبلاب هفاوطو ىناطلسلا لمحملا جورخ -

 <33 ايا ا ا ممم مم مم مفعم بيبطلا ىفاعم -

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 يي ساوقلا رفظم نب يلع -

 ا 000 ىلداعلا سربيب نيدلا فيس ريمألا -

 مئانغلا يبأ نب بذهملا نيدلا نيز نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 000 0 يخونتلا مساقلا يبأ نبا

 757 . يسدقملا مناغ نب دمحأ نب يلع نيدلا رون نب ميهاربإ نيدلا ناهرب -

 هيخأ نم اهيلع هئاليتساو اهيلإ ةكم ريمأ ىمن يبأ نب ةضيمح عوجر -
 0 1 1 زذ ز زذزذ يي ياي ثيغلا يبأ

 نير يمجعلاب فورعملا ينامكرتلا كربشأ نب بجر نيدلا يقت -

 فسوي نب رمع نب هللادبع نب ركب يبأ نيدلا ييحم نب دمحم نيدلا نيز -
 ا ذآ ]1 1 1 1 1 1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ 1 2 يي رابالا تيب بيطخ نبا

 ا اخذ يركشألا كبيأ نيدلا زع ريمألا -



 هو

 0/7 ا شوفرحلا نباب

 7514 يلبنحلا مكحلا بايب ليكولا ينيسحلا يلع فيرشلا نب دمحم فيرشلا -

 اا 0 ااا رجاتلا يمالسلا ىيحي -

 كبولطق نيدلا فيس ريمألا بتاك يكركلا ينارصنلا ناعمس نب ىسوم -
 1211111010 0 ريكتششلا نبا

 يفنحلا يسدقملا دمحم نب نامثع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا ديشر -

 0 ملعملا نباب فورعملا

 نب ليعامسإ نب دعاس نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 7 1 ية ا ىبلحلا دعاس نب رباج

 نب نمحرلادبع مراكملا يبأ نب دومحملا دبع مساقلا وبأ نيدلا باهش -

 نب رمع صفح يبأ نيدلا باهش نب دمحم رفعج يبأ نيدلا دامع
 00 يدادغبلا يدرورهسلا هللادبع نب دمحم

 37مم يسيلفتلا نيسح نب لماك نب دومحم نيدلا جات -

 :ةئام عبسو ةرشع عبرأ ةنس نابعش رهش -
 ا رمتكب نيدلا فيس ريمألا -

 ةدابع نب يلع يبأ نب هللادبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -
 3مل ينوباصلا جاجزلاب فورعملا يجرزخلا يراصنألا

 07 ذا يدنجلا يسيبدلا نيدلا ءاهب -

 714 اموي نيعبرأ دعب يفوت نمحرلادبع هامس دلو فنصملل دلو -

 لا ينارحلا نياب فورعملا ةمالس نب يلع نب ميهاربإ جاحلا -

 نبا ناطلس ركاسعلا يبأ نب زيزعلادبع نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا نيز -

 7 يا يومحلا بهار

 3714 ممل يفنحلا ابايلا نباب فورعملا يلع نيدلا ءالع -

 717م 0 يفنحلا يعرذألا رصان نب روصنم -

 يتيركتلا روصنم نب يلع نب نمحرلادبع نيدلا نيز - قع



 يلازربلا تايفو
 هوا سس

 77٠١ يميخلا نباب فورعملا يقشمدلا سابع نب دمحأ نب دواد نيدلا لامج -

 نب نيدلا مجن نب نسح نيدلاءابم ةدلاو يليلخلا نبا ةقيتع ةؤلؤل -

 0 ذ ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1ذ1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212 2 2 2 2 2 يرصص

 بتاكب فورعملا شويجلا رظان نيدلا رخف نب هللادبع نيدلا سمش -
 000000 | 1 1 | 1 1 1 ]1]1ذ1ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ذة يلي كيلامملا

 فيرشلا نب دمحم كلملا فرش بيقنلا فيرشلا نب نيدلا مجن فيرشلا -
 7171 مم ممم ينيسحلا نسحلا يبأ نب دمحأ ةلودلا يلو

 نب بوقعي نيدلا فرش نب رفظم نيدلا دجم نب بوقعي نيدلا فرش -
 0000000 0010011111111 ا رهز نب دمحأ نيدلا دجم

 دبع نب نمحرلادبع نب دمحأ نيدلا يقت نب نمحرلادبع دمحم وبأ -
 3171 امم ممل يحلاصلا مث يروصلا حتفلا يبأ نب نمؤملا

 غ7 110 قارزلا شادرهك نيدلا فيس ريمألا -

 لاملا تيب ليكو باشخلا نب ىسيع نيدلا دجم نب دمحأ نيدلا ردص -

 0777 | 1 ]1 1 1ز1ز1ذ]1ذ1ذ1ذ1ذ]ذ1ذ]ذ1ذ 1 ذة ية ايا ةيرصملا رايدلاب

 :ةئامعبسو رشع عبرأ ةنس كرابملا ناضمر رهش -

 0 0 0 0 ااا هيطنرطارق نيدلا ماسح ريمألا -

 ا يروصنملا رقنسارق نيدلا ردب -

 ناسعن نب دعاسم نب دواد نيدلا سمش نب ليعامسإ نيدلا دامع -

 ايا | ]| ] | ]| ]| ]1 ]1 1ذ1ذ]1]ذ]ذ1]1ذ]ذ1ذ]ذ]ذ]ذ] ية اة يا يفنحلا

 000 يرشابلتلا تباث نب يلع نب نسح -

 يورهلا عساولا دبع نب ركب يبأ نب دمحم نب رمع نب دمحم -
 35175 ممم رسعألا دومحملاب فورعملا يحلاصلا

 ني ينارحلا ةايح نب ىبحي نب يلع نب رمع خيشلا نب سيق -

 ينيوزقلا دمحم نب دمحأ نب رمع نب فيطللا دبع نب يلع نيدلا فرش -

 000077 1 1 1 1 1 1 1 1 يا يعفاشلا يخركلا



 يلازربلا تايفو
 فضفإ

 7170 .. يدربلا نبا دماح نب دمحم نب ميحرلادبع نب ركب وبأ نيدلا عاجش -

 ا ياا يرهزألا نيجال نيدلا ماسح -

 7176 ... دهدهلاب فورعملا نذؤملا نامثع نب سنوي نب دمحم نيدلا سمش -

 ميهاربإ نب زعلا يبأ نب دومحم نب دمحم نب يلع نيدلا ريهظ -
 لاا 1 1 1 1 1 1 1 121 1 12121212 ا بتاكلا يدادغبلا ينو رزاكلا

 7177 .. ينيدراملا رئاشعلا يبأ نب ءايركز نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -

 7177 .. يطساولا راجنلا يقشمدلا نسحملادبع نب رمع نب يلع نسحلا وبأ -

 ن6 ناليك بحاص متسر نب هاشلبق نب جابود نيدلا سمش كلملا -

 :ةئام عبسو رشع عبرأ ةنس لاوش رهش -

 نمحرلادبع نب رمع نيدلا مامإ ةاضقلا يضاق ةمأ ةبوبحم فيطللادبع مأ -

 يا ااا 1 1 1 1 1 1 1 12 1 121212 2 2 12 212 2 12 2 2 2 2 12 2ة2ة2ة2ي يي ينيوزقلا رمع نب

 نب هللادبع نب ماشه نب حلاص نب ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا باهش -

 ا ]1 1 ذ1 ]ذ1ذ1ذ]ذ1ذ1ذ]ذ ]1 ذ ذ يي يعفاشلا يبلحلا يمجعلا

 1956500000 زاجحلا ىلا يماشلا بكرلا هجوت -

 1/1 ممول يسنوتلا يحيمرلا نيدلا فيس خيشلا دلو -

 ا 00 يي ينامكرتلا ناميلس -

 يضاقلا قيتع يكيألاب فورعملا هللادبع نب رجنس نيدلا ملع ريمألا -

 371 مم هللا لضف نب نيدلا فرش

 7174 .... يدادغبلا يرودلا نب نيدلا لامك قيتع هللادبع نب رجنس يلع وبأ -

 لك 0 يوالحلا نيدلا دامع نب نمحرلادبع نيدلا سمش -

 نب ركب يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يفص -
 كل 0 يعفاشلا يكسملا مث يربطلا ميهاربإ نب دمحم

 :ةئام عبسو رشع عبرأ ةنس ةدعقلا يذ رهش -



 يلازربلا تايفو
 ةهدغرإلا جححبح

 58” . يفوصلا يدنجلا ينوراهلا ركب يبأ نب دمحم نب نسح نيدلا ماسح -

 ا فالعلا يدامضلا رورس نب ينغلادبع نب ركب وبأ -

 نيدلا يفص مامإلا خيشلا نب نامثع نيدلا رخف نب ناميلس نيدلا رخف -

 اا ااا يفنحلا يوارصبلا نامثع نب دمحم مساقلا يبأ

 14 وم ممم ينيمامدلا حوتفلا يبأ نب رمع نيدلا جارس -

 ا يزرطملا سنوي نب ىسوم نب سنوي نيدلا ردب -

 نإ شيواشلا نباب فورعملا يقشمدلا نب قحلادبع نب يلع -

 7 يبرغملا ةرسيم نب فسوي بوقعي وبأ -

 نب معنملا دبع نب دمحم نيدلا فرش نب دمحم لضفلا وبأ نيدلا ردب -
 لا 00 ساوقلا نباب فورعملا يقشمدلا نب هللادبع نب رمع

 586 يعفاشلا يجابلا باطخ نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -

 :ةثامعبسو ةرشع عبرأ ةنس ةجحلا يذ رهش -

 ندي ينوباصلاب فورعملا ماشه نب رمع نب ميهاربإ نيدلا ردب -

 يوارصبلا ناسعن نب دمحأ ملسم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -

 4 ]| ] | 1 1 1 ]ز ]1 1 1 1 1 1ذ1ز1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ]ذ]ذ]ذ1 ا ل يلي يفنحلا

 نا ةيدادغبلا دمحم نب حتفلا يبأ نب سابع تنب ةمطاف بنيز مأ -

 نك ا ا بلح ىلا قشمد نم جورخلل ركسعلا زهجت عورش -

 رصيق يلاعملا يبأ نيدلا ملع نب هللادبع عاجشلا نب دمحأ نيدلا رخف -

 5844 ...... يفنحلا يملسلا ناسح نب ملسم نب ينغلادبع نب مساقلا يبأ نب

 نباب فورعملا يقشمدلا ريثك نب دمحم نب روصنم دمحم وبأ نيدلارصان -
 ل ااا 0000 ىمناغلا

 ا اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ة مكحلا

 59٠ ... يتيركتلا كيوكلا نبا حتفلا يبأ نب دومحم نب دمحم نيدلا سمش -

 دالبلاو بلح ىلا نيهجوتم يرصملا شيجلا نم ةعامج لوصو -



 هه

 311110101001010 ةيلامشلا

 ىلع ىمن يبأ ينبا ثيغلا يبأو ةضيمح نيوخألا نيب برحلا عوقو -
 3111110 0010100 ةكم

 :ةئام عبسو ةرشع عبرأ ةنس ةنسلا هذه يفو -

 00 ةليكلاب فورعملا يجحملا يركز نب فيرط نب يلع نسحلا وبأ -

 53560110100 يردنكسإلا زازبلا نباب فورعملا نامثع نيدلا رخف -

 :ةنسلا هذه لئاوأ يفو -

 نب رمع نب دواد نيدلا دامع نب ناميلس نيدلا رخف تنب بنيز دمحأ مأ -

 نقم مم ممم مهمه مومو همومهم موو همومهم مهو ممم ممم ه مم مم مممل رابآلا كتيب بيطخ نب فسوي

 لماك نب دمحأ نيدلا ملع نب دمحم نيدلا فيفع نب دمحأ سابعلا وبأ -

 053111610000111 1 خابطلاب فورعملا يسدقملا رمع نب

 797 .... طايخلا يحلاصلا مث يولابلا دمحم نب ىسيع نب ىيحي ءايركز وبأ -

 فرش نب دمحم نيدلا يبحم مامإلا نب دمحأ ركب وبأ نيدلا سمش -

 نب نمحرلادبع نب ميحرلادبع نب نمحرلادبع بلاط يبأ نيدلا

 20121111 يسهفقألا نب نمحرلادبع نيدلا دجم نب نسحلا نيدلا دعس -

 011111110 ةزملا سيئر نباب فورعملا يزملا شحولا يبأ

 ةئثامعيسو رشع سمخ ةنس تايفوو ثداوح

 :ةثامعبسو رشع سمخ ةنس مارحلا مرحم# -

 يومحلا يزرابلا نب ىيحي نيدلا قفوم خيشلا نب يلع نيدلا ءالع -

 افكر

 اندرو



 يلازربلا تايفو
 هوظ١ ححسم

 5917 راتتلا شيج ةفاشك تمزه نيملسملا شيج ةمدقم نأب رابخألا لوصو -

 794 ...... يذابرتسألا ينيسحلا هاش فرش نب نسحلا دمحم وبأ نيدلا نكر -

 ااا 1 1 1 1 يلي يرصملا يلع نيدلا رون -

 :ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس كرابملا رفص رهش -

 ا يطانرغلا يلع نب ىيحي نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ -

 نب دومحم ءانثلا يبأ نيدلا رخف نب يلع نسحلا وبأ نيدلا يبحم -

 594 م ممم ممم يقشمدلا يملسلا اميس نب دمحم نب فيطللادبع

 نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا فرش نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا فرش -

 دعسأ نب رفظملا نب هللا رصن حتفلا يبأ نب دمحم لضفلا يبأ نيدلا لامج

 7٠١ ..... يسنالقلا نبا يقشمدلا يميمتلا دمحم نب يلع نب دسأ نب ةزمح نب

 ا همم يدادغبلا ملاس نب ميهاربإ نب هللادبع -

 يبحم نبا باهولادبع نيدلا لامك نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا رصان -

 نارا يومحلا ينارهنلا ةزمح نب نيسحلا نب دمحم نب ةزمح نيدلا

 نار يا رافسلا رجاتلا يطساولا بذهملا نب رمع نب ميهاربإ -

 يربعجلا لضفلا يبأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -
 نا غيل يعفاشلا

 يومرألا دمحم نب ميحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا يفص -

 3181م ممم مم وم مم هم هوم معمم هموم هوم ىعفاشلا يدنهلا مث

 يسنوتلا يعبرلا ليمج نب مساقلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 0 ل يكلاملا

 نال يسوطلا دمحم نب دمحم نيدلا ريصن نب نيدلا ليصأ -

 مساقلا يبأ نب ليعامسإ نيدلا دجم نب قاحسإ ءادفلا وبأ نيدلا مجن -

 نا يبحرلا يدنكلا يدادقملا مساقلا يبأ نب نسحلا نبا

 ٠٠١65 يفنحلا يدمآلا فسوي نب هللادبع نب ناضمر نب دمحم نيدلا سمش -



 يلازربلا تايفو

 نالوا ةيطلم نم ةروصنملا ةيماشلا شويجلا هعمو ةنطلسلا بئان ةدوع -

 0 0 0 0 ااا دفص

 سمش تخأ نب هللا رصن نب رمع نب يلع نيدلا ءالع نب دمحم -
 ا اسس نيكتفأ نب نيدلا

 ىلع هيف اوقفتا رمأل ةرهاقلاب ءارمألا نم ةعومجم ىلع ضبقلا -
 اا اا ناطلسلا ىلع جورخلا
 0 ااا ]ذي يلتاقملا نيدلا رخف ثدحملا ةدلاو -
 نب دمحم نيدلا لامح نب دمحم نيدلا نيعم نب دمحم نيدلا رصان -

 غ1 *360001000000# اا يدمآلا دينجلا نب دمحم

 : ةثام عبسو ةرشع رسمخ ةنس رخآلا عيبر رهش -

 نب نسحلا نب هللادبع نيدلا ءاهب نب ميحرلادبع دمحم وبأ نيدلا ردص -

 07 1 1 1 1 ا ااا بوبحم
 رصان نب نسح نب نامثع نيدلا دامع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا يقت -

 نا ينيكاكسلا نباب فورعملا يعفاشلا يقشمدلا

 هللادبع نب دمحأ نب ديجملادبع نب نايتف نب قحلادبع نيدلا نيز -
 اا 1 1 1 1 1 1 1 01 1 0 1 2 1 1 2 1 2 0 12 1 ة يي يشرقلا

 نلللا  ا نيطح خيش مجنلا نب دمحأ نب بويأ نيدلا مجن -

 7:09 .... نونجملاب فورعملا يروصنملا يماسحلا سربيب نيدلا نكر ريمألا -

 ا يي اكلمز ةيرق خيش يكم نب نامثع -

 نا ا سلاب يضاق نب ىيحي نب رهاقلادبع تنب ةشئاع -

 راثتلا دئاق نابوج لوصوب رابخألاو ةيطلم نم ركسعلا ةيقب لوصو -

 3211000 اهيلإ



 يلازربلا تايفو
 هواألا محب

 : ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس لوألا ىدامح رهش -

 نيرو يلبنحلا ينارحلا يئالعلا ينغلادبع نب دمحأ نب دمحم نيدلا رصان -

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يي يريرحلا يلع نب ببسم نب هللادبع -

 يبأ نب دمحم نيدلا فرش نب دمحم نيدلا سمش نب دمحم نيدلا زع -

 15 ممم م مم يفنحلا حلاص نب زعلا

 زيزع يضاقلا نب ميحرلادبع نب زيزعلادبع نب دمحم نب نيدلا زيزع -
 ا اا يفنحلا يراجنسلا مركلا يبأ نب دمحم نيدلا

 هللا دعس نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا لامج -

 نا ااا يعاضقلا نباب فورعملا يفنحلا يومحلا

 ا ءالبركب نيسحلا دهشم ىلع عازن -

 نفل فحتو اياده هعمو ةرهاقلا ىلا نميلا بحاص لوسر لوصو -

 1 21000 قشمدب ريغصلا بابلا لخاد قيرح عوقو -

 نا يريرحلا روصنم نب نسحلا يبأ نب يلع نب يلع -

 نب ىسوم نيدلا لامك نب دمحم نيدلا ءاهب نب ىسوم نيدلا لامك -

 لا ا ااا يلصوملا سنوي نيدلا يضر

 : ةئأم عبسو ةرشع سمخ ةنس ةرخآلا ىداح -

 نبا ناميلس نيدلا لامح نب هللادبع نيدلا مجن نب دمحم نيدلا لامح -

 11مل يراصنألا يقشمدلا يرقملا ميركلادبع

 7١5 .. لاحكلا بيبطلا ىيحي نب قاحسإ بذهملا نب ديسلا دبع نيدلا ءابم -

 نيدلا فرش نب هللادبع نيدلا جات نب دمحأ رخافملا وبأ نيدلا فرش -

 نب ىبحي لضفملا يبأ نيدلا يكز نبا ناطلس مراكملا يبأ نب

 نم ريقش ىضاقلاب فورعملا ىقشمدلا ىشرقلا زيزعلادبع نب يلع

 خلا 0 0 خسانلاب فورعملا يقشمدلا حتفلا يبأ نب دمحم نيدلا سمش -

 لااا مجنملا يناكرتلا ماسحلا -



 يلازربلا تايفو
 ميس ه7

 نباب فورعملا يبلحلا يبابلا دومحم نب رمع نب دمحم نيدلا ردب -

 ااا 1 1 1 1 1 121 1212 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0000-0-20 ىعفاشلا لفحج

 ااا 000000 ىليدانملا نبا خسانلا

 لاا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 40000 ةعادو نب نيدلا ءالع -

 نبا دمحأ نب يلع نب ليلخ نيدلا ءايض خيشلا نب زيزعلادبع نيدلازع -

 0077 1 1 1 1 1 1 يقلاملا يرفاعملا ليمج نب يلع نب دمحم

 نوراه نب مالسلادبع نب دمحم نيدلا نيز نب دمحأ نيدلا باهش -

 0 1 1 1 1 1 1212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 < 0 9_9_[9_9_9-9-29-020202:باني ءارفلا

 نيدلا ماظن نب دمحم نيدلا ماظن نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -

 دمحأ نب بقانم نب باهولادبع نب ملسملا نيدلا لامك نب دمحم

 7 يدقنملا ينيسحلا
 نيدلا باهش ريمألا نب نمحرلادبع دمحم وبأ نيدلا حصان ريمألا -

 77١ . يقشمدلا مث يلبرألا شقربلا نب يلع نيدلا ءاهب ريمألا نب ليعامسإ

 :ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس درفلا بجر -

 ااا 7 1 1 دلبلاب هفاوطو جحلل يناطلسلا لمحملا جورخ -

 باحس نب يلع نب ناورم نب ناميلس نب ىيحي ايركز وبأ نيدلا نيز -

 ضرك ا ةربص نب دمحم نب رمع نب نيسحلا نيدلازع ريمألا -
 0 ااا يلبنحلا يزولدلا يضاربحلا ناسعن نب ناحرس نب نيسح -

 ااا 0 0010010 ىناسارخلا سراف نب دمحم نيدلا نيز -

 :ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس نابعش رهش -

 وبأ نيدلا دسأ ديسلا ريمألا فيرشلا زاجحلا ىلا ةرهاقلا نم هجوت -
 ريمألا نب دمحم ىمن يبأ نيدلا مجن فيرشلا ريمألا نبا ةثيمر ةدارع

 دنجلا نم ةعامج هعمو ينيسحلا ىلع نب نسحلا دعس يبأ نيدلا ءاهب



 ه5 سس

 0 ةبراغملا نمو ةرهاقلا لهأ نم جاجحلا نم ةعامجو برعلاو

 053731111010101 غابصلا نبا مالغ بيبطلا رجنس -

 2111 نيمناغ ةدوعلاو لمرح ةعلق ةهج شيجلا نم ةفئاط هجوت -

 نمحرلادبع نب معنملادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -
 0 زابخلا نباب فورعملا يقشمدلا يراصنألا دحاولادبع نبا

 0-00 ناكلخ نبا يضاقلا قيتع ةيرهاظلا ةبرتلاب شارفلا ولول هللادبع -

 0531111110010 شادمر نب نيدلا نيز ريمألا -

 )111 يحلاصلا دمحأ نب رمع نب نايب نب يلع نسحلا وبأ -

 .. يفنحلا نيدلا باهش بحاصلا ةجوز يفنحلا ىسوم نيدلارخف تنب -

 8-5 يشكرألا دمحم نب ركب يبأ نيدلا فيس نب ىسوم نيدلا ردب -

 :ةثام عبسو ةرشع سمخ ةنس كرابملا ناضمر رهش -

 . ينايبلا يومحلا ملاس بجاحلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ نيدلا ناهرب -

 5 يعفاشلا يصوقلا نمحرلادبع نب نيسح نب دمحأ نيدلا باهش -

 111111111111000 يرصملا دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب -

 لواحيو اهل راتتلا كلم وزغب لمؤيو قشمد ىلا مدقي يروصنملا رقنسارق -

 0 0ا0ا0ا0اااااااااااااا ا 0 1 هلتق لجر

 حزنيف هيخأ عم ركسعلا لوصوب ملعي ىمن يبأ نب ةضيمح ريمألا -

 537 /'*<” 00 ةكم نع

 راوج اهل رواجملا قوسلاو ةشهدلاب ةبقلملا ةيراسيقلا ةرامع لامتكا -

 01 1 1 1 1 ذ ذا قشمدب نيقارولاو نيدابللا

 تابجاولا كرت نم ةميظع رومأ هيلع تتبث لجر ىلع دحلا ةماقإ -

 ... ةوبنلا بصنم نم ضغلاو ةعيرشلاب نواهتلاو تامرحملا لالحتساو

 :ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس لاوش رهش -

 نب دعسأ يلاعملا يبأ نيدلا ديؤم نب نسحلا يلع وبأ نيدلا ماظن -

 دعسأ يلاعملا يبأ نيدلا ديؤم ريزولا نب رفظملا بلاغ يبأ نيدلازع

 ضر

 ضف



 يلازربلا تايفو

 ااا 0

 نيدلادجم نس ىيحي لضفملا يبأ نيدلا جات تنب ءارزولا تس دمحم مأ -

 0 اذ ا يبلعتلا يبرتجلا نب ؛ هللا ةبه نب يلع نب ةزمح

 نضر يريرحلا ريقفلا يقشمدلا دواد نب ىبحي نب دواد دمحأ وبأ -

 ااا 0 0 00 جحلا ىلا ىناطلسلا لمحملا جورخ -

 يرفكلا ةرازف نب ناميلس نب نمحرلادبع نب دمحم نيدلا سمش -

 ا 00 ىفنحلا

 نب مامت نب ريصن نيدلا فرش نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 القز 07 0 0 0 0 يقشمدلا يراصنألا يلاعم

 يروباخلا سابع نب ركب يبأ نيدلا لاح يضاقلا نب فسوي نيدلا ءاهم -

 1711 طع م عم ممم فمع همم اممم همم ممم همم مم هم ممم همم ممم ممم ممم ىبحرلاب فورعملا

 لاا 000000 ىحيارشلا

 :ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس ةدعقلا يذ رهش -

 نيدلا نيز نب دمحأ نيدلا لامك نب دمحم مراكملا وبأ نيدلا جات -

 نيرا يبلحلا يبيصنلا نب هللا ةبه نب رهاقلادبع نب دمحم

 دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا نيز نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -

 نباب فورعملا يقشمدلا يئاطلا ريدغ نب هللادبع نب نامثع نبا

 اا ساوقلا

 نب نسحلا نب يلع نب دمحم نيدلا باهش تنب ةاضقلا تس دمحم مأ

 از 007 ]ااا يريتلا باهش نب ةلوع



 1111 و ممم ممم همهم ممم مم ممم ممم همم هموم م همم هموم ممم ممم همهم ممم ىلبنحلا

 ناوعج نب ركب يبأ نب سابع نب رمع نيدلا سمش نب يلع نيدلا ءالع -

 انااا ]1 ]1 ]1| 1ذ1ذ1 1 1ذ1ز1 1ذ1ذ1ذ]1ذ]ذ]1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ]ية يي يراصنألا

 روصتنملا يبأ نب دمحم نيدلا سمش نب فسوي دمحم وبأ نيدلا مجن -

 سرا صلخملاب هدج فورعملا يرصملا بيبطلا ىلاعملا ىبأ نبا

 نب معئملادبع نب ميحرلادبع نيدلا يبحم تنب ةمطاف ءارزولا تس -

 0 ا يريمدلا نب فلخ

 :ةئام عبسو ةرشع سمخ ةنس ةجحلا يذ رهش -

 بلاط يبأ نب يلع نيدلا ءالع فيرشلا نب ىسوم حتفلا وبأ نيدلازع -

 نب يلع نب نسحلا نب هللا ةبه نب تاكربلا يبأ نب هللادبع يبأ نبا

 اا 001010101010 يوسوملا هيئات بلاط يبأ نب نيسحلا

 6 رصانلا كلملا ناطلسلل دلو دلومل قشمدب رئاشبلا تقد -
 نبا فسوي لضفلا يبأ نيدلادجم نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا رصان -

 74١ يعفاشلا يقشمدلا مث يرصملا بتاكلا راتهملا نب هللادبع نب دمحم

 ةئامعبسو ةريثع تس ةنس تايفوو ثداوح

 :ةئامعبسو رشع تس ةنس مارحلا مرحم رهش -

 ممل بيبطلا سايلا نب ملاس -
 ا ةيناطلسلا تاعاطقإلا عيزوت لامكتسا -

 نب رمع نب ليعامسإ نب ركب يبأ نب رمع نب ركب وبأ نيدلا رصان -
 م رالسلا نباب فورعملا رايتخب

 ينوزرألا ناردب نب ملاس نب ناملس دمحم يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ -

 00 عوطملا نباب فورعملا يحلاصلا مث
 :ةثامعبسو ةرشع تس ةئس رفص رهش -

 نب ةمالس نب دحاولادبع نب دمحم نيدلا سمش تنب ةيقر دمحم مأ -



 ه 2ا/

 0 ااا ااا ىنارحلا ةقدص

 :ةئام عبسو ةرشع تس ةنس لوألا عيبر رهش -

 نال رجاتلا يريدلا ميركلادبع نب لضف نيدلا فرش -

 دومحم نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا لامج نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا ردي -

 ندا يعفاشلا يقشمدلا يدنهلا نباب فورعملا هللادبع نبا

 1 يردنكسإلا

 نايخش نب روصنم نب دمحأ نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون -

 ا 1 1 1 ز 2ز 2 1 ز 1 121 12 2 2 ىفوصلا ىناسارخلا

 :ةثام عبسو ةرشع تس ةنس رخآلا عيبر رهش -

 ن0 يجبنملا ديمحلادبع نب دمحأ نب تاكرب نب نمحرلادبع لضفلا

 لوخدب كلذو انهم هيخأ ناكم ىسيع نب لضف ريمألا ديلقتب موسرم -
 156 8 فم ممم ممم همم همم ممم ممم همم همم همم ممم عمم ممم همم ممم هموم همم رأتتلا دالب ىلا انهم

 يزيربتلا ميركلادبع نب دمحم نيدلا ماظن نب دمحم نيدلا سمش -
 ا يعفاشلا

 170 1 طم ممم هموم م همم ممم ممم ممم ومع هممو ممم ةملسم نبا قيتع يقرافلا هللادبع -

 لالا ا يلبنحلا يسدقملا يواجحلا يقابلادبع نيدلا بيجن -

 نب يلع نب يقابلادبع نب يلع نب يقابلادبع تنب بنيز دمحم مأ -
 اا اا 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز ز 1 1ز ز 1 يي ىحلاصلا ظافح

 يمجعلا نب هللادبع نب مشاه نب حلاص نب نمحرلادبع نيدلادامع -

 ا هدعوم لبق لينلا ءافو -

 نمرأ هاش دمحم يبأ نيدلا باهش نب ىسيع دماحملا وبأ نيدلا مجن -



 يلازربلا تايفو
 هكر حجج

 فورعملا يمورلا يناتسلبألا هللادبع نب حلاص نيدلا حالص نبا

 1770117 م قمم مف ممم هممم ممم همم ممم همم همم همم ممم همم ممم ممم ممم ممم ةمممع ممعممم يفويسلاب

 نب رفظملا نب فسوي نيدلا لامج نب رداقلادبع دمحم وبأ نيدلا سمش -

 190 6 ل ا م طمع ممم معمم ممم ممم ممم مومو همم م هموم مم ممم ممم يريطخلا نب ةقدص

 :ةئامعبسو رشع تس ةنس ةرخآلا ىدامج رهش -

 0 ا لدجملاب ميقملا يمورلا يلع -

 ىبلعثلا دمحأ نب ورمع نب دمحأ نب دومحم ءانثلا وبأ نيدلا فرش -

 <30 3 311110011010100 يلبنحلا يعرزلا

 ةيرق بيطخ يكرتلا نباب فورعملا يدخرصلا يزغلا هللادبع نبا -
 نارا 0 )1111 انوزرأ

 نبا ركب يبأ نب هاشبرع نب دمحم نيدلا رصان نب حلاص تاكربلا وبأ -
 ا 1 1 ا ااا يقشمدلا مث يناذمهلا رصن يبأ

 يوارقشلا ىيحي نب ميهاربإ نب ىسوم نيدلا مجن تنب ةيقر هللادبع مأ -
 ل 0 يلبنحلا

 ؤ 221100 يرصانلا يكلملا ياتسك نيدلا فيس ريمألا -
 ةزمح يبأ نيدلا لامج نب رمع نب يلع نيدلاردب نب نسحلا نيدلا ردب -

 نا 0 يلبنحلا يسدقملا ةمادق نب دمحم رمع يبأ نب رمع نب دمحأ

 ا ]1 ]ذ ذي ينارحلا لاحكلا نب ميهاربإ نيدلا ناهرب -

 نب زيزعلادبع نب دمحأ نيدلا لامك نب فسوي نساحملا وبأ نيدلا ءاهب -
 نب نمحرلادبع نب نسحلا نب نمحرلادبع نب ميحرلادبع نب دمحم

 8048 ...... ميدعلا نبا نيدلا لامك بحاصلا طبس يبلحلا يمجعلا نب رهاط

 :ةئام عبسو رشع ةتس ةنس درفلا بجر رهش -

 نيل ا يرصملا نب دمحأ نيدلا لامج نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلازع -

 لا رافسلا رجاتلا يسلابلا قريزألا نب ركبوبأ -

 نب زيزعلادبع نب دمحأ نب فسوي نيدلا ءابم نب دمحم نيدلازع -



 ه4

 ا 077 يااا يمجعلا

 7 1 يربعجلا ءارفلا لامكلا -

 نال 0 يعفاشلا يرازفلا ينانجلا دواد نب هللادبع نب يلع نيدلا ءالع -

 لااا دلبلا يف هفاوطو يناطلسلا لمحملا جورخ -

 نبا سيردإ دمحم يبأ نيدلا يقت نب ميحرلادبع دمحم وبأ نيدلا نيز -
 ناكر يومحلا يخونتلا زيزم نب سيردإ نب جرفلا يبأ نب دمحم

 ا #0000! رمقلا فوسخل ةالصلا -

 نب ديز نب رمع نب ميهاربإ نب رفظملا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -
 نا 0ااا ا يقشمدلا مث يناردنكسالا يدنكلا هللا ةبه

 يكرتلا نابلب نيدلا ماسح ريمألا نب نسح نيدلاردب نب دمحأ -

 اا 00 يقولسلا

 يبأ نب دمحأ نب باهولادبع نيدلادجم نب حلاص ءاقبلا وبأ نيدلا يقت -

 ا يفنحلا نونحس نب حتفلا

 يدادغبلا يفوطلا ديعس نب ميركلادبع نب يوقلادبع نب ناميلس نيدلا مجن -

 7 ية ا يااا ىلبنحلا

 :ةئام عبسو رشع ةتس ةنس نابعش رهش -

 نضل يمجعلا نب نسحلا نب نمحرلادبع نب ميحرلادبع نبا

 نا رادنزخلا يسيبلبلاب فورعملا راتخم ريهظ يشاوطلا ريمألا -

 111 يريزولا نب دمحم نيدلاردب ريمألا -

 نب دعس نب فسوي نب دمحم نب هللادبع نب دعس ميهاربإ وبأ نيدلاردب -

 0 يسلبانلا حرفم نب ردب

 يخونتلا لمؤملا نب تاكرب نب اجنملا نب دعسأ يلاعملا يبأ نيدلا



 يلازربلا تايفو
 عون حجج

 ميهاربإ نب دمحم هللادبع ىبأ نيدلاردب نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا لامح -

 ال0 ]ذة ياي يعفاشلا ةعامج نب هللا دعس نبا

 فلخ نب هللادبع نب ديمحلادبع نب دمحم هللادبع ويأ نيدلا فرش -

 نا يكلاملا هيقفلا يرصملا بدؤملا يشرقلا ميركلادبع نبا

 دمحم جاحلا نب كلملادبع لامجلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 اذ طانحلا ينارحلا ميهاربإ نب دلاخ نبا

 سك 0 معنملادبع نب دومحم نب دمحم نيدلا يقت نب دومحم ءانثلا وبأ -

 ا قشمدب حلاص مأ ةبرت ةلابق قيرح -

 ا/١ ...... صاصقلا نيدلا دامع خيشلا وخأ يعافرلا يحئاطبلا دمحم خيشلا -

 ا ا اة يناراظلا نب دمحأ نيدلا باهش -

 فورععملا راطعلا دلاخ نب ءاجيهلا ىبأ نب رصيق ركبوبأ نيدلا فيس -

 غ0 ىتوريبلا نباب

 رمديأ نب ىسيع نب دمحأ نيدلا باهش ريمألا نب يلع نيدلا ءالع -

 ااا 0 1 1 1 شادرمد نباب فورعملا يلماكلا

 :ةئام عبسو رشع ةتس ةنس مظعملا ناضمر رهش -

 نب دمحم رمع يبأ نب رمع نب دمحأ نب ةزمح دمحم وبأ نيدلا لامج -

 اا يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ

 11 ... يقشمدلا يفنحلا ليعامسإ نب رمع نيدلا نيز نب دمحم نيدلا جات -

 17 . بزاع هللادبع نب دمحم نب ميحرلادبع نب نمحزلادبع نيدلا عاجش -
 افي ا 1 ] ]1 ]ذ]ذ ذة يي يرزجلا رمع نب هللادبع نيدلا رون -

 يرسيندلا حلاص نب دمحأ نيدلا باهش نب قازرلادبع نيدلا مجن -

 ال000 ا 0 رجاتلا

 نفر ةبحرلا قوس خيش يصيبخلاب فورعملا هللادبع -

 ا 00 قعلملاب فورعملا ريقفلا رمع -

 نا ا ىطالخلا ركب ىبأ نب رمع نب دمحم نيدلا رصان -



 يلازربلا تايفو

 5 ةيروصلا نباب فورعملا باشخلا 00 نيدلا لام -

 00 يسرلا ينسحلا مي ميهاربإ تاداعسلا يبأ نب ميركلادبع

 باهش نب دمحأ نب روصنم نب دمحأ نب ب هللادبع نب ركبوبأ نيدلا ءايض -

 نب دمحم حتفلا يب أ نب نيدلا يقت نب يلع نسحلا وب أ نيدلا بحم -

 0 . ديعلا قيقد نباب فورعملا يريشقلا بهو نب يلع نيدلادجم خيشلا
 نب دماح نب شايع نب دمحم نب نمحرلادبع حصانلا تنب ةمطاف رمع مأ -

 ال0 ىحلاصلا فلخ

 اا ]ذا يواهرلا رديح نب نسح نب دمحم نيدلاردب -

 نو يورصبلا يعفاشلا ملاس نب يلع نب حالف دمحأ وبأ نيدلا فرش -

 نب دمحأ نب ةمعن نب دمحأ نيدلا لامك نب ىيحي ايركز وبأ نيدلا يبحم -

 اال م همم همم هعمل يمفاشلا يسدقملا دامح نب نيسح نبأ رفعج

 اا عمم راطعلا يضنحلا يشم يقسم ثمدلا دحاولادبع نب نساحملا

 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 12 يي ناطلسلا كيلامم نم ىنازاقملا -

 :ةثام عبسو رشع ةتس ةنس لاوش -

 ال0070 1 1 1 1 1 1 1 ا ىفوصلا ىفاوقلا

 نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا ناهرب نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 8 311101011010 5 ردنكسإلا دمحم نب حالف

 يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحا نب رمع يبأ نب رمع نب دمحأ ةزمح



 يلازربلا تايفو
 ةهواألا ححح

 ا 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 121212 12 2 12 2 2 2 2 2 2ة2ة2 2 ةي فيرشلا زاجحلا

 نا ساحنلا ىقشمدلا مامت نب رفظم نب دمحم نيدلا رصان -

 نا ةينارحلا سودبع نب ىلع نيب نمحرلادبع تنب معنلا تس -

 نيدلا مجن نب فسوي جاجحلا يبأ نيدلا سمش نب ليعامسإ ءادفلا وبأ -

 اا 1 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 2 1 2 1 1 4 4 ي4ةي1 1 ىقشمدلا

 ندر بيبطلا ناميلس نيدلا نيمأ دلاو ناميلس نب دواد نيدلا لامج -

 :ةئام عبسو ةرشع تس ةنس ةدعقلا وذ -

 1246 ل ممم ممم معمم غياصلا نبا نيدلازع ةاضقلا يضاق ةجوز -

 0077111 رتتلا كلم وواله نب اغبأ نوغرأ نب دمحم ادنبرخ -

 دمح نب يلاعم نب نمحرلادبع نب ىيحي نب نمحرلادبع دمحم وبأ -

 7 00 ىحلاصلا ىسدقملا

 0 صيصبلا نباب

 نادل يلصوملا مركلا يبأ نب ركب يبأ نب دمحم نب ركبوبأ نيدلا يقت -

 توبني نب نسحلا يبأ نب ملاس نب ةمالس نب دمحم هللادبع وبأ -

 0 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 ذ1ز1ز1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 12 1 4 2 2 ية ىنيسكاملا

 ا عابس نب دمحأ -

 :ةثام عبسو ةرشع تس ةنس ةجحلا وذ -

 نب نيسحلا نب دمحم تاكربلا يبأ نيدلا سيفن تنب ةمطاف دمحأ مأ -

 07 1 0 ةيومحلا ةيراصنألا ةحاور نب هللادبع

 نير يي يئاشنلا يجلدملا يدهم نب دمحأ نب رمع نيدلازع -

 الا ع ممم همم مممم ىعوقلا هللادبع نيدلا مجن نب ليعامسإ نيدلادامع -

 نار00 راتتلا كلم ىف هيبأ ناكم ادنبرخ نب ديعس وبأ رارقتسا -



 يلازربلا تايفو
 مهموع

 ةدعاسمب زاجحلل هوزغ يف ىمن يبأ نب ةضيمح فيرشلا رمأ نالطب -
 1100 )1 ادنيرخ

 نأ يفونملاب مكاحلا رضخلا نب دمحم نيدلا ملع -

 نب يكم نب رمع نيدلا نيز نب دمحم هللادبع وبأ نيدلاردص -

 9١ .... لحرملا نباو لاملا تيب ليكو نباب فورعملا يعفاشلا دمصلادبع

 دمحأ سابعلا يبأ نب دمحم ركب يبأ نيدلا بطق تنب ةشئاع ريخلا مأ -

 نك ا لكلا تس ىمستو ينالطسقلا نب يلع نبا

 دمحم نيدلا فرش نب ميحرلادبع نيدلا نيمأ نب دمحم نيدلا فرش -

 نب هللا ةبه كلملا ءانس نيدلارخف نب نسحلا يبأ نيدلا نيمأ نبا

 ا يرزجلا نيكسم

 - ةثامعبسو ةرشع عبس ةنس تايفوو ثداوح

 :ةئامعبسو رشع عبس ةنس مارحلا مرحم رهش -

 97 .... يعفاشلا ينتخلا هللادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -

 8مم يومحلا صانرق نب رفظم نب يلع نيدلا ءالع -

 نإ يفنحلا معئملادبع نب قلاخلادبع نب دمحم نيدلا مجن نب دمحأ -

 0 ااا رمقلا فوسخل ةالصلا -

 اناا 000 يمورلا يولودلا دمحم نب دمحأ نب رصان نيدلا رصان -

 انااا 0 فيرشلا زاجحلا نم قشمد يماشلا لمحملا لوخد -

 نبأ نسحلا نب يوقلادبع نب هللادبع نب يلع نسحلا وبأ نيدلا لالج -

 : ةئام عبسو ةرشع عبس ةنس رفص رهش -

 نب نادمح نب دمحم نيدلا فرش نب دومحم ءانثلا وبأ نيدلا مجن -

 نا يريمنلا دمحأ نب دمحم نب نسحلا نب حارج



 يلازربلا تايفو
 ةهووؤا حجج

 نب فيطلل ادبع نب دومحم ءانثلا يبأ نيدلا رخف تنب لودعلا تس -

 ناعالا ىقشمدلا يملسلا مس نب ب ميهاربإ نب رماع نب ناميأس نب دمحم

 ا ا يلبنحلا

 ناو رصنلا باب جراخ قشمد رهاظ عماج ةرامع يف عورشلا -

 8417 م ممم ىبيشلا ريجب نب ىلع -

 ناز يومحلا مراكملا يبأ نب دمحم نب هللادبع نيدلا مجن -

 8 م م مام كيلعيب ريبكلا ليسلاب رابخألا لوصو -

 :ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس لوألا عيبر رهش -

 ا ااا يلبنحلا يراوخلا دعس نب لبش دمحأ وبأ -

 ناطلسلا ةرضح نم انهم نب ىسيع ريمألا نب دمحم ريمألا لوصو -
 0 1 ذ يي يي امعنم الجبم امركم

 درب ا يمورلا يغارملا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش -

 ةريمع نب ىسوم نب ورمع نب نمحرلادبع تنب ةمطاف دمحم مأ -
 ف1[ ا مط ممم ممم همم همم ه قمم م همم مم ممم همم يدانملابو ءارفلاب اهدلاو فورعملا

 د يفنحلا يطلملا دواد نب ناورم نب دواد ناميلس وبأ نيدلا مجن -

 :ةئام عبسو ةرشع عبس ةنس رخآلا عيبر رهش -

 نبا ةمالس نب يضار نب دياف نب ناوضر نب دياف دمحم وبأ نيدلا جات -

 ك1 ينواجعلا يشرقلا دمحأ نب نسح

 6٠0 . ساوقلا يقشمدلا يشرقلا لضفلا يبأ نب فيس نب نامثع نيدلا ردب -

 ف6 هم ل مط ممم همم همم هم ممم همم مم ممم لآ يلم ىلع بلح ركسع نم ةراغ -

 00 يزازعلا هللا معن نب ءافولا يبأ نب نامثع دمحم وبأ نيدلارخف -

 :ةثامعبسو ةرشع عبس ةنس ىلوألا ىدامج -

 10 كبوشلاو كركلاو ةزغ ىلا ةرهاقلا نم ناطلسلا جورخ -
 :ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس ةرخآلا ىدامج -



 50 يلازربلا تايفو

 اجرلا نب نامثع نيدلارخف نب دمحأ نيدلا باهش نب دمحأ نيدلا دامع -

 000 سوعلسلا نباب ىقّشمدلا ىخونتلا رهزلا ىبأ رباج ىبأ نبا

 ع3 سل ينارحلا ميهاربإ نب دلاخ نب دمحم نب مساقلا وبأ نيدلاردب -

 ١١ ىكلاملا يواوزلا ارمرس نب ناميلس نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا لامح -

 باهش نب ىسوم نيدلا حالص نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 مث يسدقملا لالب نب حجار نب فلخ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا

 137 فم ممل ملم همم ممم هموم هممف ممم همهم همم قمم م ممم ممم همم ممم يلبنحلا يحلاصلا

 0 يسنالقلا يزغلا راتخم نيدلا ريهظ حلاصلا يشاوطلا -
 5 يباطخلا يفريصلا هللادبع نب يدغتشك دمحا وبأ نيدلا ءالع ريمألا -

 0/7 ينارصنلا اموصر -

 : ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس درفلا بجر رهش -
 1 دلبلاب هفاوطو يناطلسلا لمحملا جورخ -

 5١6 نارح يضاق ىيحي نب دمحم نيدلا سمش نب دمحم نيدلادجم -

 0 رمقلا فوسخل ةالصلا -

 يحلاصلا زارح نب بعالم نب يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ -

 77 ذا 131206 000100 ينابقلا

 اذ راصقلا يفوصلا يراخبلا نيدلا ناهرب -

 ع1 ممل ببطتملا يدرعسألا دمحم نب ركبوبأ -

 نب دمحأ نيدلا باهش نب نمحرلادبيع دمحم وبأ نيدلا نيز -

 14م ممم طاريقلا نباب فورعملا يلبنحلا يسدقملا

 نسحملادبع نب ميحرلادبع نيدلا لامك نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا بطق -

 ع1 ممل يلبنحلا يواشنملا ماغرض نب نسح نبا

 ع1 م ىرقلا ضعب تقرغأ هتداع ريغ ىلع لينلا يف ةدايزلا -

 : ةثامعبسو ةرشع عبس ةنس كرابملا نابعش# -



 54 ممم يعفاشلا دمحأ نب يلع نب هللادبع دمحم وبأ -

 4١18 . شارفلاب فورعملا ينيدراملا ميهاربإ نب بوقعي نب رامع نيدلا رخف -
 5١9 .. يعفاشلا نابللا نب يلع نب نامثع نب ميهاربإ يبأ نب دمحم نيدلا سمش -

 بتاكلا يرصملا يراصنألا بوقعي نب دمحم نب دمحم نيدلا دامع -

 7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 2 يي يريونلاب فورعملا

 نمؤملادبع نب دمحم نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا دامع -

 يريصوبلا دمحم نب هللادبع نب نسحملادبع نب ميركلادبع نبا
 عال ف ل سل لطم مط همم همم معمم م ممم ممم همم ممم ممم ممم همم ممم ممم يردنكسالا يديعصلا

 ا يروصنملا كرابم نيدلا نيز ريمألا -

 57١ يقرافلا هللادبع نب ناورم نيدلاردب نب هللادعس لضفلا يبأ نيدلادعس -

 6311 ل يقشمدلا ليلخ نب بويأ نب دمحم نيدلا حالص -

 :ةثامعبسو ةرشع عبس ةنس مظعمل ١ ناضمر -

 نب هللا لضف نيدلا لامج نب باهولادبع دمحم وبأ نيدلا فرش -

 000 يرمعلا يشرقلا يسدقملا بحملا

 دور يلبنحلا يوادرملا لئان نب زازع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ -

 نب فسوي نب رفعج نب دمحأ نب فسوي نساحملا وبأ نيدلا لامج -
 61مم يعفاشلا يبطاشلا رابجلادبع

 طبس نيدلا سمش خيشلا قيتع هللادبع نب نابلب تنب ةجيدخ ميهاربإ مأ -
 غ1 ا يزوجلا

 نب فالع ني هللادبع نب نامثع نيدلا مجن نب دمحم نيدلا ردص -

 637مل ىمعألا نياب فورعملا يرهاقلا يجلدملا نايبظ

 يبحم نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا حتف نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -

 نب رهاشلادبع دمحم ىبأ نيدلا ديشر نب هللادبع لضفلا ىبأ نيدلا

 555 .. يرصملا يماذجلا يدعسلا ةدجن نب يلع نب رهاظلادبع نب ناوشن

 7 0 يرصانلا يكلملا راديودلا نيدلاءاهب -



 يلازربلا تايفو
 هه

 00 دادغب ىلا ادنبرخ نب ديعس وبأ رانتلا كلم لوصو -

 رصن يبأ نب ميهاربإ نب بوقعي نساحملا يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ -
 0 يدسألا يبيطلا

 د رجاتلا يلع نب مالسلادبع نيدلا رخف نب يلع نيدلا نيز -

 ك0 يعفاشلا يقشمدلا مالس نب قاحسإ نب يلع نيدلا فرش -

 67 يعابقألا يقشمدلا مث يبلحلا ردب نب نمحرلادبع نيدلا عاجش -

 ااا 1 1 11 1 يغارملا ةعمج نب ةليمأ نب ديزم نب نسح -

 مهب اوفاطو اهيف اوعقو ةداهش ببسب قشمدب دوهشلا نم ةعبرأ ريزعت -
 كا 1 1 1 يااا ااا دلبلا

 :ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس كرابملا لاوش رهش -

 514مل يكركلاب فورعملا يلبرألا رمع نب يركز نب يلع -

 614مل يطايمدلا ديشر نب ةمالس نب دمحم نيدلا سمش -

 د0 فيرشلا زاجحلا ىلا يماشلا بكرلاو يناطلسلا لمحملا جورخ -

 سلبارط نم شحاوفلاو رومخلا لاطبإب يناطلس موسرم لوصو -

 ك0 ةيريصنلا دالبب دجسم ءانب هيفو تانامضلا

 00000 ريرضلا يبرغملا دمحم -

 درا 0 ىلتاقملا هللادبع نب نابلب نب نامثع ورمع وبأ نيدلارخف -

 اا ذا يبرغملا يليبشألا رباج نب ديعس نب -

 دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نيدلا سمش تنب ةراس دمحم مأ -

 هللا ةبه نب حلفم نب دعس نب هللادبع نب نامثع نب كلملادبع نبا

 ا 00 ىحلاصلا ىسدقملا ريمن نبا

 دبع نب لبش نب رضخلا نب معنملادبع نب زيزعلادبع رصن يبأ



 يلازربلا تايفو
 6 هر | حسم

 بوقعي نب زيزع نب زعلا نب فسوي نب زيزعلادبع نب فسوي نيدلا لامج -
 ق7 ا ينارحلا هلاود نب نومعن نيا

 ري ا يلبرألا اونينق نبا طبس ميهاربإ نب نمحرلادبع نيدلاردب -

 : ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس ةدعقلا وذ -

 00 ا لابحلا نباب
 در يعفاشلا يبلحلا تباث نب نايب نب هيبن دمحم وبأ نيدلا هيبن -

 00 لاحكلا بيبطلا سوعلسلا نباب فورعملا
 اا/ ..........يسيييسني.ي راتتلا يديأ ىلع مهعم نمو راجتلا نم ةلفاق لتقم -

 61 ىنالوجلا

 : ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس ةجحلا يذ رهش -

 يبأ نبا بذهملا لئاضفلا وبأ نيدلا نيز نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -

 0 يخونتلا مساقلا يبأ نب مئانغلا

 نيدلا ءاهب نب ملاس نيدلا نيمأ نب نمحرلادبع نب دمحم نيدلا فرش -

 يبلعثلا يرصص نب ظوفحم نب هللا ةبه نب نسحلا بهاوملا ىبأ

 44١ .. يورصبلا ليئارسإ نب ىيحي نيدلا ءاهب خيشلا نب ىسوم نيدلا مجن -

 نب فسوي نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا نيز -

 ضل يشكارملا يكلاملا يجاهنصلا يلع

 ليدمحأ نب دمحأ نب دوعسم نب فسوي نب دمحم نيدلا رصان -

 أل 6 مم ممم هم مم مل ممم م ممم هموم همم م هوم ومو هم ممم همهم مم همم هم همم همهم هموم ىسدقملا



 ههه يلازربلا تايفو

 ظل يريرحلا ريقفلا قرب نب نيدلا فرش -

 6 م مم مه م ممل لغرألاب فورعملا دمحم -

 557 رامعملا باشخلا ركب ىبأ نب هللا رصن نب نمحرلا دبع نيدلا فرش -

 7 ل مهيلع ءاضقلا مث ةلبج ةيرق يف ةيريصنلا نم ةعامج جورخ -

 - ةئامعبسو ةرشع نامث ةنس تايفوو ثداوح

 : ةثامعبسو ةرشع عبس ةنس مارحلا مرحم -

 5 هنا اا همومهم همم وو ووو هو مومو م همهم وموو يفرشلا سربيب نيدلا نكر -

 لضفلا يبأ نب دمحم نب رفظم نيدلا فرش نب ليعامسإ نيدلارخف -

 عاطل موف همم ممم مم وم همم هموم ممم تابيصق نباب فورعملا يملسلا

 فورعملا يقشمدلا ءافرلا مجن نب دمحم نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ -

 غ1 رمق نباب

 يبهذلا دشار نب ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب -

 اذ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 1ذز1ذ1 1 1 ية يي ىقشمدلا ىشرقلا

 ا ا اذ ز 1 1 1 1 يي نقلملا يدادغبلا

 548 ..... يروغاشلا يضرعلا ملعملا نب رمعم نب رفظم نب دمحأ نب مساق -

 ينارحلا ناريمن نب دعس يبأ نب زعلا يبأ نب رهاقلادبع نيدلا فرش -

 700 ااا ااا ااا ىفريصلا

 554 . ماعلا اذه مسوملا ءالغب رابخألاو مهبتكو جاجحلا نم ةعامج لوصو -

 لصوملاو ركب رايدب لصح امب قشمد ىلا ةنسلا هذه يف رابخألا لوصو -

 ءالجلاو ميظعلا ءالغلا نم اهريغو نيقرافايمو ةريزجلاو نيدرامو لبرأو

 7 1 1 ية يي دالبلا بارخو

 نب نيسحلا نب زيزعلادبع نيدلا باهش نب رمع صفح وبأ نيدلا بطق -
 ا 0000101 يرصملا يكلاملا يعبرلا قيتع



 يلازربلا تايفو
 ةدزرأا حصص

 :ةئام عبسو رشع نامث ةنس رفص رهش -

 جنوس دمحأ نب ميهاربإ نيدلا يبحم خيشلا نب نيسح نيدلا نيمأ

 ب 0 يركبلاب فورعملا

 لري قشمد يلبق تابيبقلاب عماج ءانبب رمأي ةيناطلسلا صاوخلا ليكو -

 0مل سليارط برق ىلع تعقو ةفصاع حير نع رابخألا -

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ة يوحنلا يومحلا سايلا نب بوقعي

 ميهاربإ نب نسح نيدلا مجن نب دمحم نيدلا ءاهب نب دمحأ نيدلا باهش -
 1 ا ينارهملا يدركلا يلع نبا

 506 مل ةيرصملا رايدلاب بطلا سيئر يبرغملا دمحأ نيدلا باهش -

 :ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس لوألا عيبر رهش -

 نب ليعامسإ نب مساقلا يبأ نب رفظم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -
 هع ل ريفيصعلا نياب فورعملا ىقشمدلا ىبالكلا نسحلا

 ع8 01 م هم مط مو همم ممم ممم همم ممم مم مهم م ممم همم ممم ممم مومو معمم ىسدقملا فسوي

 ل ا خسانلا يرقملا ىفنحلا هيقفلا راطيبلا نب دمحم -

 ةةالا لل ديبع نب يدنه ىجاحلا نب ىلع نيدلا ءالع نب دمحم -

 عال مسلم ىيعفاشلا لصألا يزاجحلا ىقشمدلا نيدلا باهش -

 77 00100101 يوهرلا رديح نب نسح -

 ك1 هللادبع فنصملا نبا ةافو -

 دامع نب ناميلس عيبرلا يبأ نيدلارخف نب دمحأ حتفلا وبأ نيدلا فرش -

 نيدلا رخف نب دمحأ حتفلا يبأ نيدلا فرش نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا

 فورعملا ىقشمدلا يراصنألا هللادبع نب باهولادبع نب دمحم ركب ىبأ

 يحلاصلا مث يناروحلا نادبع نب ملاس نب ناميلس نب دمحأ ناميلس وبأ -



 ازربلا تايف
 ه١ س2 يلازربلا كافد __-

 اذا هششدلاب فورعملا زابخلا يمافلا

 :ةئامعبسو رشع نامث ةنس رخآلا عيبر رهش -

 عال اممم يلبنحلا يحلاصلا مث يلتلا ناسح نب مامت نب دمحأ -

 نب يلع نب ميركلادبع نب نمحرلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا ملع -
 0 يرصملا يشرقلا هدارد نب رفعج

 نب رصن صلخملا دمحأ نيدلا باهش نب دمحم نيدلا سمش -
 ا طايخلا يدمآلا دمحم

 ةيميت نب نيدلا يقت خيشلاب يلبنحلا نيدلا سمش ةاضقلا يضاق عامتجا -

 هتراشإ خيشلا لبقف قالطلاب فلحلا ةلئسم يف ءاتفإلا كرتب هتراشأو

 577" ..... نيتفملا ةعامجلا رطاوخل ةياعر كلذ ىلا باجأو هتحيصن فرعو

 ع1 ملل لاله نب حيبص نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا مجن -

 : ةثام عبسو ةرشع نامث ةنس ىلوألا ىدامح رهش -

 يف ىوقتفلا نم عنملاب ناطلسلا باتك هعمو قشمد ىلا ديربلا لوصو -

 636 امل ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا اهآر يتلا قالطلاب فلحلا ةلئسم

 ينانمهلا ىلاع نب ريخلا ىبأ نب هللا لضف لضفلا وبأ ةلودلا ديشر -

 م 0 بيبطلا ديشرب روهشملا

 :ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس ةرخآلا ىدامح رهش -

 هللادبع دمحم يبأ نب دمحم نيدلا لامك نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع -

 يقشمدلا يعوشخلا يشرقلا رهاط نب ميهاربإ نب تاكرب رهاط يبأ نبأ

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ية يا ىتاولكلا

 نب معنم نب ملسم نب ضهان نب فولخم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا نيز -

 ا 1 1 ا ىكلاملا يريونلا فلخ

 419 ..... نالعش نباب فورعملا يرقملا ءالعلا يبأ نب ميهاربإ نيدلا ناهرب -

 سأرلا نامثع نب دمصلادبع نب ةورع نب ينغلادبع دمحم وبأ نيدلا لامج -

 ك7 1 1 1 1 1 1 1 212 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 1 12 12121212 2 000-20 ىنيع



 يلازربلا تايفو
 ةهدالا ححسل

 بلهملا نب رمع نب رفعج نب دمحأ نيدلا دامع نب زيزعلادبع نيدلادامع -

 غ0 ىكلاملا يدزألا

 يرهاقلا مساقلا يبأ نب نسحلا نب ىسيع نب دمحم نيدلا لالج -

 4 0 ااا يل يفوصلا

 : ةئامعبسو ةرشع نامث ةنس درفلا بجر رهش -

 عالق ممل رمنلا يبأ نب دمحم نب ىلع ةاضقلا زع تنب ةديدس -

 ىمسيو دمحم نيدلا سمش خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش -
 الآ ل يزملا يرادلا يميمتلا نشوج نب يلاغ نب لفغد نب نشوج

 دور فيرشلا زاجحلا ىلا يماشلا بكرلاو يناطلسلا لمحملا جورخ -

 ال؟ رجاتلا ينارحلا رشب نب يلع نيدلا ءالع نب زيزعلادبع نيدلازع -

 نبا دمحم ديلولا ىبأ نب دمحأ مساقلا ىبأ مامإلا نب دمحم ديلولا وبأ -_

 ميهاربإ نب فلخ نب دمحأ رفعج يبأ نب دمحم نب دمحأ مساقلا يبأ

 377 ... جاحلا نباب فورعملا يليبشألا مث يبطرقلا يبيجتلا ىسيع يبأ نبا

 يقشمدلا يراصنألا ليعامسإ نب مساق نب ميحرلادبع نيدلا عاجش -

 16مل نذؤملا يرقملا

 غ1 1 ةلبانحلا مامإ بئان يلبنحلا يناليكلا دومحم -

 نبا نسح نيدلا مجن نب ميهاربإ نيدلاردب نب ميحرلادبع نيدلا فرش -
 ك0 يدركلا ينارهملا يلع نبا ميهاربإ

 كا 1 1 1 1 1 1 ز 12 يا صمحبي ريبك ليس عوقو -

 : ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس كرابملا نابعش رهش -

 نبا نسح نب نمؤملادبع نيدلا نيمأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا ردب -
 0 ذي رجاتلا يقشمدلا مث يبيصنلا سنوي

 غال” .. نيوواودلا رظان هئانبب رمأ يذلا عماجلا ةلبق ريرحتل نيتقوملا جورخ -

 سورحملا ماشلاب ةنطلسلا بئان رمأ يذلا عماجلا دجسملا ةرامع لامتكإ -

 الكا لم رصنلا باب جراخ قشمد رهاظ وهو هئانبب زكنت نيدلا فيس



 ه1 يلازربلا تايفو

 يف ناطلسلا ليكو نيدلا ميرك يضاقلا نذأ يذلا عماجلا ةرامع لامتكإ -

 عا/ا/ قشمد يلبق اصحلا ناديم رخآ يف تابيبقلاب هلام نم هناينب

 عال ل رادمجلا يرصانلا هللادبع نب هيطقط نيدلازع ريمألا -

 يراقولا مامه نب رفظم نب روصنملا يبأ نيدلا لامج نب يلع نيدلا ءاهب -

 ض1: يرقملا

 ليعامسإ نب يلع ةلودلا رون نب دمحم نب شيبحب فورعملا دمحم -
 ضل نيزرطملاب نذؤملا ناطقلا يقشمدلا مث يسدقملا

 ليعامسإ نب قاحسإ نيزلا قيتع يدنجلا يرصرصلا رداهب نيدلا فيس -

 28 2ص يرصص نبا

 ض0 0001000 كسوم نب دمحم نب دواد نيدلا دامع -

 10000 1 1 1 1 1ذ1ذ1ذ 1 1ذ ]ذ ية ا طالب نيدلا فيس ريمألا -

 نبا يقابلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ تنب ةيفص دمحم مأ -

 ل0 0000000000 يوارحصلا يواتسبلا ىحلاصلا ىلع

 7 1 1 1 يي ااا ىفنحلا يراخبلا نيدلا ديمح -

 7 1 1 1 1 00001101110 ىعفاشلا

 زيزعلادبع نب رمع نب ىسوم نب ىبحي نب ىبحي ايركز وبأ نيدلا يبحم -
 7 0100 ىكلاملا يواوزلا

 و11077 ]ذا يرهاظلا لالب نيدلا ماسح يشاوطلا -

 لابحلا ىيحي نب سباي نب ريصن نب يلع نسحلا وبأ نيدلارون -
 0 ىفوصلا

 ليعامسإ نب نيسح نب سراف نب دمحم نب باهولادبع نيدلا لامك -

 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1ذ]ذ] 1 ذزذ يل ىعفاشلا ىرملا

 : ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس مظعملا ناضمر رهش م

 ا 1 1 ا رادحلسلا نوغرأ نيدلا فيس ريمألا -



 نةهدنجوأا حج

 ع1 ممم يرهاظلا ىقاسلا ناوطقأ نيدلا ءالع ريمألا -

 مل يعليزلاب فورعملا يورصبلا يكركلا دومحم نب دمحم نب رمع -

 077 1 1 1 كبوشلاو ةيملسب ليس عوقو -

 كغ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121212 2 2 2 2 ل يدنقلدلا جاحلا -

 ع4 اممم همأل تاريسك نب نيدلا رخف وخأ دمحأ نيدلا باهش -

 ةممعن نب مئادلادبع نب دمحأ سايعلاوبأ نيدلا نيز نب ركبوبأ -

 ل اا ىسدقملا

 : ةثامعبسو ةرشع نامث ةنس كرابملا لاوش رهش 3

 يراوحلا طيرش نب ركب يبأ نب رماع نيدلا بيجن نب ركبوبأ نيدلا نيز -
 4 اا يقشمدلا مث

 عال فيرشلا زاجحلا ىلا يماشلا بكرلاو يناطلسلا لمحملا جورخ -

 عال 00مم ممم يعرزلا لاذب نب رماع نب دمحأ نيدلا باهش -

 ل ااا ز ز ]ز ] 1 1 1 1 1 1 نيدلا لامك خيشلا نب سنوي -

 7 يومرألا هللادبع نب ميهاربإ -

 دمحأ نب دمحم ركب يبأ نيدلا لامج نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا لامك -
 عال نمل يشيرشلا يلباولا يركبلا نامحش نب هللادبع نب دمحم نبا

 :ةئام عبسو ةرشع نامث ةنس ةدعقلا يذ رهش -

 وبأ نيدلا يضر نب هللادبع نيدلا سمش تنب بنيز نمحرلادبع مأ -

 نال ا يسدقملا رابجلادبع نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم

 دمحم يبأ نب ظفاحلادبع نيدلازع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب -

 عة يلبنحلا يسدقملا يضام نب ركب يبأ نب دمحم نب ديمحلادبع

 ساوقلا لضفلا يبأ نب فيس نب دمحأ يفصلا نب ناميلس نيدلا يقت -

 00000 ية يااا نذؤملا

 07 يقشمدلا دمحأ نب ركب يبأ نيدلا نيز -

 44” يفنحلا راوس نب زيزعلادبع نب ىسوم نيدلا جات نب دمحأ نيدلا مجن -



 يلازربلا تايفو
 مده

 نب نب نب ميهاربإ نيدلا ني 3 هللادبع نب نامثع نب دمحأ نب ميهاربإ نيدلا نيز تنب ةشئاع دمحم مأ

 ا ساوقلا نباي فورعملا يقشمدلا يئاطلا ريدغ نبا

 در ناطقلا يودعلا يلبرألا سابع نب ةزمح نب سنوي دمحم وبأ

 ب ااا يثيغملا هللادبع

 يماذجلا متاح نب حالف نب ميهاربإ نيدلا ناهرب نب ركب وبأ نيدلا حتف

 ع لل ع هم طمع مط ممم همم همم ممم فم مف ممم ممم ممم همم فمع مم همم عمم همم ممم ممم يردنكسإلا

 نسحلا نب يلع نب ركب يبأ نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش

 595 .... يعفاشلا يولكلا يرهوجلا ىميمتلا دسأ نب فسوي نب دمحأ نبا

 1 000 ىسونسلا دمحم نب ركبوبأ نيدلادجم

 فورععملا يدادغبلا راتخم نب نيدلا ماسح نب ىلع نيدلا ءالع

 0 ىئاطخلاب

 عقل م مم ع ممم هموم ممم وم ووو ممم يفوصلا يرصملا

 اا 0 يسمشلا رداهب نيدلا فيس ريمألا

 نباب فورعملا يكركلا ناميلس ..... نيدلارخف نب فسوي نيدلا لامج

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ية يي بتاكلا تيتس

 عوف مل ىلاعتو هناحبس هللا ىأر عدم ةباتتسال سلجم دقع

 نيدلا يبحم نب ميهاربإ نيدلاردص نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يبحم

 666 ىفنحلا يورصبلا نيساي نب اطع نب هللا ةبه نب ةبقع نب دمحأ

 ليقع نب ةرديح نب يلع نب ةرديح نب ميهاربإ نب ركبوبأ نيدلا لامج



 هيك دبس

 , فورعملا يشرقلا حامقلا نباب ف



 يلازربلا تايفو
 هكا

 لاجرلا نم نيمجرتملا مالعألا سرهف

 لا ااا ةيروصلا نبا نيدلا لامج باشخلا ميهاربإ -

 للا اناعقلاب هدلاو فورعملا دمحأ نب نمحرلا ديع نب ميهاربإ "

 يموزخملا نيدلا فرش ميهاربإ نب ةقدص نب نسحلا يب أ نب ميهاربإ -
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يا يقشم ىقشمدلا مث يدادغبلا

 559 ..... نالعش نباب فورعملا يرقملا نيدلا ناهرب ءالعلا ب مل

 047 0000 1 1 1 1 1 1 1 يي ةلودلا

 0 ذا نيدلا لامج ريمألا دمحأ نب ميهاربإ -

 لا رجاتلا يرزجلا نيدلا لامج ليعامسإ نب دمحأ نب ميهاربإ -

 ل 0 يرقملا نيدلا فرش نب متاح نب دمحأ نب ميهاربإ -

 يضف يقشمدلا يبهذلا صلاخ نب رمع نب دمحأ نب ميهاربإ

 318 غل لل معمل مم مم ممم همم ممم هموم مومو عمم ةممع دومحم نب دمحأ نب , ميهأربإ -

 737 . ينايبلا يومحلا نيدلا ناهرب ملاس بجاحلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ -

 اناا ز ذز ]1 ]ذآ 1 ا ينارحلا نيدلا ناهرب لاحكلا نب ميهاربإ -

 نبا نيدلا لامج يق شمدلا يراصنألا سابع نب دلاخ نب ميهاربإ -

 ا 0 0 000 ساحنلا

 ا 617 ممل يفوصلا يراكهلا قاحسإ وبأ رصن نب دواد نب ميهاربإ -

 فورعملا ينارهملا دمحم نب هللا دبع ركب يبأ نب ناميلس نب ميهاربإ -
 0 ا ا ا قبقبحلا نباب

 يضام نب ركب يبأ نب دمحم نب ديمحلا دبع نب ظفاحلا دبع نب ميهاربإ -
 011 يلبنحلا يسدقملا قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب

 نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ ني نمحرلا دبع نب ميهاربإ -



 يلازربلا تايفو
 ةهكرإلا ححبب

 566 يقشمدلا يزاريشلا نبا قاحسإ وبأ نيدلا نيز ىيحي نب هللا ةبه

 اا يومرألا هللا دبع نب ميهاربإ -

 يشرقلا يبهذلا قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب دشار نب ميركلادبع نب ميهاربإ -

 ا مم ممم يقشمدلا

 يفر يسدقملا نيدلا ناهرب مناغ نب دمحأ نب يلع نب ميهاربإ -

 نا رافسلا رجاتلا يطساولا بذهملا نب رمع نب ميهاربإ -

 ال ممل ينوباصلا نيدلا ردب ماشه نب رمع نب ميهاربإ -

 لااا بعصم نب دمحأ نيدلا رون نب ىسيع نب ميهاربإ -

 مم يرصملا نيدلا ناهرب دمحم نب ميهاربإ -

 نيدلا سمش سراف نب فسوي نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ -
 ا يرعملا

 يجرزخلا قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب ركب يبأ نب دمحم نب ميهاربإ -
 0000 ااا يقشمدلا يتايبلا

 فر يبلحلا يرهاظلا قاحسإ وبأ هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ -

 0 ااا يفوصلا يخيشلا رهطم نب دمحم نب ميهاربإ -

 771 ذا يكبلعبلا يوارعشلا نسحلا وبأ -

 نيدلا نيز حتف نب هللا دبع نب مالسلا دبع نب ميركلادبع نب نسحلا وبأ -
 0777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يا يكلاملا يرصملا يرامغلا

 ع3 ل ينارحلا نيدلاردب ميهاربإ نب دلاخ نب دمحم نب مساقلا وبأ -

 0 0 رجاتلا يسلابلا ركب وبأ -

 از 0 0 000000 ينالقسعلا نب ينارحلا ركب وبأ -

 نيدلا لامج ليقع نب ةرديح نب يلع نب ةرديح نب ميهاربإ نب ركب وبأ -
 نك ااا ااا ااااااةآ1ذ1ذ1 حامقلا نباب يشرقلا

 ااا يردنكسإلا



 يلازربلا تايفو
 هكه

 617مل مم معمم يقشمدلا نيدلا فيس ريمألا قرب نب دمحأ نب ركب وبأ -

 ع4 مهمل يسدقملا ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ -

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يي ىقشمدلا نيدلا نيز دمحأ نب ركب وبأ -

 اذ رافسلا رجاتلا ىسلابلا قريزألا نب ركب وبأ -

 ضل 0000 ىلصوملا نيدلا ىقت هللا دبع نب باطخ نب ركب وبأ -

 مث يراوحلا نيدلا نيز طيرش نب ركب يبأ نب رماع نب ركب وبأ -

 غ0 0000 ىقشمدلا

 ؟و/ . يدربلا نبا نيدلا عاجش دماح نب دمحم نب ميحرلا دبع نب ركب وبأ -

 ءايض باهش نب دمحأ نب روصنم نب دمحأ نب هللا دبع نب ركب وبأ -

 7 0 ىئاشنلا نيدلا

 460 ل تيما يقاقرلا نب نيدلا نيمأ فسوي نب ميظعلادبع نب ركب وبأ -

 0 ااا 1 ذا فاللعلا يدامضلا رورس نب ينغلادبع نب ركب وبأ -

 نيدلادامع ةمادق نب رمع يبأ نب دمحأ نب رمع نب يلع نب ركب وبأ -

 ا 000 ىسدقملا

 نيدلا رصان رايتخب نب رمع نب ليعامسإ نب ركب يبأ نب رمع نب ركب وبأ -
 غ7 0 0 رالسلا نبا

 7316 ل يتاصقملا يرزجلا نيدلا يقت عيشملا نب رمع نب ركب وبأ -

 نللاا 0 ينارحلا ةايح نب ىيحي.نب يلع نب رمع نب ركب وبأ -

 1١6 لوم مومو ومو همم همم همهم همهم هموم ببطتملا يدرعسألا دمحم نب ركب وبأ -

 785 ..... يلصوملا نيدلا يقت مركلا يبأ نب ركب يبأ نب دمحم نب ركب وبأ -

 يبأب هوبأ فورعملا يربعجلا نيدلا يقت يلع نب دمحم نب ركب وبأ -

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3-3-3-313-101-ن-ن-0000000ا ةماش

 ا ا يسونسلا نيدلادجم دمحم نب ركب وبأ -

 يفنحلا يقرلا نيدلا يضر ركب يبأ نب دومحم نب ركب وبأ -



 هاد خيش

 يلازربلا تايفو

 85 .. يعفاشلا ينولجعلا يدلاخلا دمحأ نب دومحم نب روصنم نب ركب وبأ -

 يرغب يومحلا نيدلا فرش ناملس نب فسوي نب ركب وبأ -

 ل يفوصلا يفنحلا نيدلا ءاهب ةريره وبأ -

 17/41 ومعمل يبرغملا ةرسيم نب فسوي بوقعي وبأ -

 4 000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ ز1ز1ذ1ذ1ذ]ذ]زذزذزذ]ذ]ز زي يل يقلاوجلا دمحأ -

 ل ااا يريرحلا ريقفلا يقينجنملا ينارحلا دمحأ -

 م اممم يرقملا تقوملا نذؤملا شاقنلا ينارحلا دمحأ -

 0 ] ] ] ] ] ] ] ] ]ذ]1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ لااا ىسيبابدلا دمحأ -

 يقرش بابلا نيدلا باهش رابجلادبع نب ىلع نب دمحم نب دمحأ -

 ا ززز ز زا ناطقلا

 يسدقملا نيدلا مجن حجار نب دمحأ نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحأ

 اا ] ] ] ] ] ] ]ز ] | | ]1 ]1|1ذ1ذ]1ذ]ذ1ذ1ذ]ذ1ذ 1 ذة يي يلبنحلا

 يبحم نيساي نب اطع نب هللا ةبه نب ةبقع نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحأ -

 8م يفنحلا يورصبلا سابعلا وبأ نيدلا

 نبا يطساولا سابعلا وبأ نيدلا دامع نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دمحأ -
 4 1 ز 1 1 ذ1ذ ااا نييمازحلا خيش

 يجورسلا سابعلا وبأ نيدلا سمش ينغلادبع نب ميهاربإ نب دمحأ
 ا ز ز ]  ] ز ز ز ز ز ]1 ]1ذ1ذ]1ذ]ذ1]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ]ذ يل يفنحلا

 هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ركب يبأ نب ب بلاط يبأ نب دمحأ -

 07 يدادغبلا يمامحلا سابعلا وبأ

 نيدلا دامع رهزلا يبأ رباج يبأ نب اجرلا نب نامثع نب دمحأ نب دمحأ -

 07 سوعلسلا نباب يقشمدلا يخونتلا

 نذل يرصملا نب سابعلا وبأ نيدلازع دمحأ نب دمحأ -

 ا 1 يي ىناراظلا نب دمحأ -

 ا يلبنحلا يحلاصلا مث يلتلا ناسح نب مامت نب دمحأ -



 يلازربلا تايفو
 هايد

 ضئرإ ل يقولسلا يكرتلا نابلب نيدلا ماسح ريمألا نب نسح نب دمحأ -

 فيس ريمألا دحاولادبع نب ينغلادبع نب هللا دبع نب نسح نب دمحأ -
 00000 1 1 1 1 ذ] ا يلبنحلا يسدقملا سايعلا وبأ نيدلا

 يطويخلا يسلبانلا نيدلا باهش ديعس نب يلع نب نسح نب دمحأ -
 0 0 0 000000000000000 يطاشمألا

 ىو يعفاشلا يصوقلا نيدلا باهش نمحرلا دبع نب نيسح نب دمحأ -

 ل0 0 يكملا يبيشلا نيدلا دجم دمحم نب مليد نب دمحأ -

 7175 .. ينيدراملا سابعلا وبأ نيدلا باهش رئاشعلا يبأ نب ءايركز نب دمحأ -

 اا | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز] ]زي عابس نب دمحأ -

 يحلاصلا مث ينوزرألا سابعلا وبأ ناردب نب ملاس نب ناملس نب دمحأ -
 اا ااا عوطملا نبا

 يحلاصلا مث يناروحلا ناميلس وبأ نادبع نب ملاس نب ناميلس نب دمحأ -
 ا 000 هششدلاب فورعملا زابخلا يمافلا

 دبع نب باهولا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب ناميلس نب دمحأ -
 ع0 ملل يجريشلا نبا يقشمدلا يراصنألا حتفلا وبأ نيدلا فرش هللا

 سابعلا وبأ نيدلا باهش باحس نب يلع نب ناورم نب ناميلس نب دمحأ -
 07 ااا يكبلعبلا

 ا ءاجيهلا يبأ نب عاجش نب دمحأ -

 0 اذ يعرزلا نيدلا باهش لاذب نب رماع نب دمحأ -

 نب ملاس نب لماك نب رضخلا نب قاحسإ نب نمحرلا دبع نب دمحأ -
 لإ يحلاصلا يقشمدلا سابعلا وبأ ميهاربإ نب فسوي نب عيبس

 ملع هدارد نب رفعج نب يلع نب ميركلادبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ -
 ا يرصملا يشرقلا سابعلا وبأ نيدلا

 وبأ نيدلا رون ةحاور نب نيسحلا نب هللا دبع نب ميحرلا دبع نب دمحأ -

 اا 0 00 يومحلا يراصنألا سابعلا



 يلازربلا تايفو
 ةهالاإلا حبس

 نيدلا بطق ماغرض نب نسح نب نسحملادبع نب ميحرلا دبع نب دمحأ -
 7 م ىلبنحلا يواشنملا سابعلا وبأ

 سابعلا وبأ نيدلا باهش ةدابع نب يلع يبأ نب هللا دبع نب دمحأ -

 0 ىنوباصلا جاجزلا يجرزخلا يراصنألا

 نب نمحرلا دبع ركب يبأ نب هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ -

 117 ممم ريقش ىضاقلاب فورعملا ىقشمدلا ىشرقلا رخافملا

 00 ل ليربج نب هللا دبع نب دمحأ -

 144م ىفنحلا ىملسلا نيدلا رخف ناسح

 باهش عماج نب زيزعلا دبع نب معنملادبع نب كلملادبع نب دمحأ -
 4 0 1 1 1 1 1 1 1 ز 12 21212 2 2 2 2 2 ا رجاتلا يزازعلا نيدلا

 7 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 ز1ز 1 1ذ1ذ1ذ 1 ةدابع نب ىلع نب دمحأ -

 نيرا ينارحلا ةايح نب ركب يبأ نب ىيحي نب يلع نب دمحأ -

 رايدلاب لاملا تيب ليكو باشخلا نيدلا ردص ىسيع نب دمحأ -

 و7 ]| ] ]1 ]1 1ز1ز1]ز]ز1ذ1ذ1ذ]1ذ]ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ية ية ةيرصملا

 1و7 ممم يعفاشلا نيدلا مجن ةعفرلا نبا دمحم نب دمحأ -

 يفص ميهاربإ نب دمحم نب ركب يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ -

 لا ا يعفاشلا يكسملا مث يربطلا سابعلا وبأ نيدلا

 عفار نب رورس نب يلع نب دحاولادبع نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ -
 ١/6 يلبنحلا يسدقملا سابعلا وبأ نيدلا دامع رضخ نب نسح نبا

 305 يعفاشلا يقرلا نيدلا يبحم يلع نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ -

 درا يمورلا يغارملا نيدلا باهش ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ -

 000 ينارحلا نيدلا يقت بابضلا ىبأ نب زعلا ىبأ نب دمحم نب دمحأ -

 يربعجلا سابعلا وبأ نيدلا باهش لضفلا يبأ نب دمحم نب دمحأ -



 كفر

 ط1 ىعفاشلا

 ىمنألا ركب وبأ نيدلا باهش ناردب نب مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ -

 10001 يلبنحلا يقشمدلا
 سابعلا وبأ نيدلا باهش نب رصن نب مراكملا يبأ نب دمحم نب دمحأ -

 غ0 قشمد عماجب نينذؤملا سيئر يناهبصألا

 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ة ا ناكلخ نب ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ -

 وبأ نيدلا فرش نسحلا نب دمحم نب يلع نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ -

 3 مهموم ىكملا ىنالطسقلا سابعلا
 يسدقملا سابجعلا وبأ رمع نب لماك نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ -

 ااا ا 1 0100 خابطلاب فورعملا

 ا 011 يشيرشلا يلباولا يركبلا سابعلا وبأ

 58 يجينملا سابعلا وبأ ملاس نب فسوي نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 0 اا 0 0 1 000 يحلاصلا مث يقشمدلا مث يجورسلا سابعلا

 نيسحلا نب ىيحي نب دمحم نب ركب يبأ نب دماح نب دمحم نب دمحأ -

 اا يفوصلا يفاوقلا مث يومألا يخونتلا سابعلا وبأ نيدلا باهش

 ل. يديحلا نسا وأ يدا رد ماس نب نسح نب مصب نيا

 0 0 ىقشمدلا ىبلعثلا سابعلا

 للا 0 رجاتلا ىنارحلا نيدلا باهش نالبص نب دمحم نب دمحأ -

 عك مل سابعلا وبأ نيدلا مجن لاله نب حيبص نب دمحم نب دمحأ -

 نب نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ -

 77 010 ىمجعلا نب ءايركز وبأ نسحلا



 يلازربلا تايفو
 ها/5 خحسشسمس

 وبأ نيدلا ردب دمحم نب حون نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ -
 3111 دم يعفاشلا يسدقملا سابعلا

 انااا يفنحلا معنملادبع نب قلاخلادبع نب دمحم نب دمحأ -

 نذل ا ءارفلا نيدلا باهش نوراه نب مالسلادبع نب دمحم نب دمحأ -

 م يردنكسإلا نيدلا جات هللا ءاطع نب دمحم نب دمحأ -

 يحلاصلا سابعلا وبأ زارح نب بعالم نب ىلع نب دمحم نب دمحأ -

 51 0س م ينابقلا

 106 ممم ممم يمكاحلا يدركلا رمع نب دمحم نب دمحأ -

 440م سانلا ديس نب دمحم نب دمحم نب دمحأ -

 دمحأ نب بقانم نب باهولا دبع نب ملسم نب دمحم نب دمحم نب دمحأ -
 714 م م يدقنملا ينيسحلا سابعلا وبأ نيدلا باهش

 تلا رمق نبا يقشمدلا ءافرلا مجن نب دمحم نب دمحم نب دمحأ -

 نيدلا باهش يلع نب ميهاربإ نب نسح نيدلا مجن نب دمحم نب دمحأ -
 ا ااا 1 1 1 1 يا ينارهملا يدركلا

 باهش نشوج نب يلاغ نب لفغد نب نشوج ىمسيو دمحم نب دمحأ -
 71 ممل يزملا يرادلا يميمتلا سابعلا وبأ نيدلا

 1١67 ممل يرقملا يقرلا نيدلا باهش دمحأ نب دومحم نب دمحأ -

 يوارصبلا سابعلا وبأ نيدلا باهش ناسعن نب دمحأ ملسم نب دمحأ -

 ل اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يفنحلا

 وبأ نيدلا باهش نسحلا نب ليعامسإ نب مساقلا يبأ نب رفظم نب دمحأ -
 801 مل ريفيصعلا نيباب فورعملا يقشمدلا يبالكلا سابعلا

 تيب يضاق يناسيبلا نيدلا لالج روصنم نب رصن نب روصنم نب دمحأ -
 ا ااا ا 000 نج

 1545 يفنحلا نيدلا مجن راوس نب زيزعلا دبع ني ىسوم نب دمحأ -

 ل4 يلبنحلا يلصوملا سابعلا وبأ هللا دبع نب ىسوم نب دمحأ -



 يلارربلا تايفو
 هذبو

 "0 راسمسلا يحلاصلا سابعلا وبأ ميلس نب ناميلس نب ةمعن نب دمحأ -

 سابعلا وبأ نيدلا مجن يلع نب ىبحي نب دمحأ نب ىيحي نب دمحأ -

 ك0 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز12ز12ز2 1 1 1 1 1 2 12 12 2 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1ة2ة 1 يكبلعبلا

 ىدهلا وبأ نيدلا رصان مالسلادبع نب زيزعلا دبع نب ىبحي نب دمحأ -
 0 | ] ]| ] ]| ]1 ]1 ]1 1 ]1 ]1 1 1 1| |1ذ|]!+ظ1ظضش 1 |0000 يملسلا

 575 يدسألا يبيطلا سابعلا وبأ رصن يبأ نب ميهاربإ نب بوقعي نب دمحأ -

 48 ممل همأل تاريسك نب نيدلا رخف وخأ نيدلا باهش دمحأ -

 808 مل ةيرصملا رايدلاب بطلا سيئر يبرغملا نيدلا باهش دمحأ -

 اا ]1 1ز1]1|]|]1]1]1]1]1ذ]1ذ1ذ]ذ1ة 1ةيةيةي دادغب ةنحش ةنيذأ -

 1 0 رادحلسلا نيدلا فيس ريمألا نوغرأ -

 ااا 1 1 1 يي يرصانلا يكلملا راداودلا نوغرأ -

 كا رسعألا رايدلا ذاتسأ نيدلازع ريمألا يزعلا رمدزأ -

 لامك ملاس نب قراط نب هللا ةبه نب ميهاربإ نب ركب يبأ نب قاحسإ -
 ل000 يفنحلا يبلحلا يدسألا ساحنلا لضفلا وبأ نيدلا

 مجن مساقلا يبأ نب نسحلا نب مساقلا يبأ نب ليعامسإ نب قاحسإ -
 77 يبحرلا يدنكلا يدادقملا ءادفلا وبأ نيدلا

 114 يفنحلا يبلحلا رهاطلا وبأ نيدلا مجن ىيحي نب يلع نب قاحسإ -

 يريمضلا رو صنم وبأ نيدلا لامك دمحم نب روصنم نب قاحسإ -

 0 2 ية ااا يعفاشلا

 فىوذر يل يفنحلا نيدلا دامع ناسعت نب دعاسم نب دواد نب ليعامسإ -

 وبأ نيدلا نيمأ يلاعملا يبأ نب رصن نب ليعامسإ نب ميهاربإ نب ليعامسإ -
 6 ومع يفنحلا يقرلا ادفلا

 ١817 يحلاصلا يراداودلا نيدلا دامع رجنس نيدلا ملع ريمألا نب ليعامسإ -

 07111 يلبتحلا نيدلا بطق ةيمالسلا خيش نب ليعامسإ -



 هربوا عححببص

 اذ 1 1 111111 اا ىعفاشلا ىبلحلا ءادفلا

 دامع ريمألا بويأ نب دمحم نب ىسيع نب زيزعلا دبع نب ليعامسإ -
 0 | 1 1 1 1ذ 1 ذ1ذ يي يي ىبويألا نيدلا

 طبل م ممم ممم مم همم عم ومعمل يعوقلا نيدلادامع هللا دبع نب ليعامسإ -

 يفنحلا يسدقملا ءادفلا وبأ نيدلا ديشر دمحم نب نامثع نب ليعامسإ -

 وبأ نيدلا جات فسوي نب نوراه نب دوعسم نب ىسيع نب ليعامسإ -

 لا اذ ]1 1 ا ا ا ىسدقملا ءادفلا

 ءادفلا وبأ نيدلا لامج هللا دعس نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ -

 211 م مم ع هم ىعاضقلا نياب فورعملا ىفنحلا يومحلا

 وبأ نيدلا دجم لكوتملا نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ -
 0 1 1 اا يدادغبلا ىسابعلا ادفلا

 ني يقشمدلا يراصنألا يناتسرحلا ادفلا وبأ نيدلا فرش لضفلا

 يسدقملا نيدلادامع ليدمحأ نب دمحم نب دوعسم نب ليعامسإ -

 ل ااا ]1 اا ىنالوجلا

 كلا نادبعب هوبأ فورعملا يلبنحلا ينارحلا ملسم نب ليعامسإ -

 نبا يملسلا نيدلارخف لضفلا يبأ نب دمحم نب رفظم نب ليعامسإ -

 ل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 ة ل اا تابيصق

 ل ] ] ] ]1ذ]ذ ]ذة يااا دمحم وبأ نيدلا

 يسيقلا ءادفلا وبأ ميلس نب دمحم نب دمحأ نب فسوي نب ليعامسإ -

 ا اذ ز 1 1 1 1 1 يقشمدلا مث يديوسلا

 78 5مل يسوطلا دمحم نب دمحم نيدلا ريصن نب نيدلا ليصأ -

 0 1 يرهاظلا نيدلا رخف ريمألا اجبقأ -



| 

 3111101101 يرهاظلا يقاسلا نيدلا ءالع ريمألا ناوطقأ -

 011111111 1 1 1 يي يدووادلا ريمألا نيدلا ءالع ناوطقأ -

 031011000010100 يجنكلا نيدلا لامج شوقأ -

 20110 يلصوملا نيدلا لامج ريمألا ملع ريمأ عبسلا لاتق شوقأ -

 0 رادمجلا يرهاظلا يويدبلا نيدلازع ريمألا هللا دبع نب كبيأ -

 همم م هه مممم يبيجنلا نذؤم يرصملا نيدلا مجن رفظم نب ناميلس نب بويأ -

 12121111110 يكبلعبلا يرقملا ميهاربإ نب رمع نب بويأ -

 3231315010010 0101 بتاكلا يروهنسلا نبا -

 0ذ11100 يسنوتلا يحيمرلا نيدلا فيس خيشلا نبا -

 15311000010011 10100010101011 ظعاولا يربنعلا نبا -

 532310111 يبرغملا يليبشألا رباج نب ديعس نبا -

 ةيرق بيطخ يكرتلا نباب فورعملا يدخرصلا يزغلا هللا دبع نبا -

 )110 ىقشمدلا لالدلا نب ردبلا -
 0ك يفرشألا يروصنملا نيدلا فيس هللا دبع نب يغلرب -

 5311111111 ا راصقلا يفوصلا يراخبلا نيدلا ناهرب -

 2111111 ةيردنكسإلاب ةنطلسلا بئان توتكب نب ناهربلا -

 1100000001011 نيدلا فيس ريمألا رمتكب -

 031000000000000 نيدلا فيس ريمألا طالب -

 05311001001011 يرهاظلا نيدلا ماسح يشاوطلا لالب -

 010 يشملغلاب دمحم وبأ نيدلا فيس هللا دبع نب نابلي -

 م يمزراوخلا نيدلا فيس ريمألا شمتراب نب ابج جاحلا نب قاغلب -

 1]31600001010151]ذ11]ذ 111 يبلحلا هداوس يبأ نبا نيدلا ءاهب -

 537757755010 يدنجلا يسيبدلا نيدلا ءاهب -



 هحلإزإلا رج

 3110101000010010101101 1 يرصانلا ىكلملا راديودلا نيدلا ءابب -

 110100101010 ىسمشلا نيدلا فيس ريمألا ردابب -

 00 0030 يروصنملا ردابم -

 .... نوئجملاب فورعملا يروصنملا يماسحلا نيدلا نكر ريمألا سربيب -

 #0533 ىلداعلا نيدلا فيس ريمألا سربيب -

 000 يميدعلا يكرتلا ديعس وبأ نيدلا ءالع هللا دبع نب سربيب -

 211111 يفرشلا نيدلا نكر سربيب -

 12111 يناملسملا ةلودلا ديعس نب جاتلا -

 3331115100110101010 راطعلا

 2012111011000 يلبنحلا يراوحلا نيدلا فرش ديمح نب ةبعش نب ريرج -

 وبأ نيدلا نيمأ بيقنلا فيرشلا نسحلا نب ناندع نب دمحم نب رفعج -

 32310101101010 يطولمسلا نيدلا فرش يلع نب ميهاربإ نب متاح -

 539 يفارقلا يومرألا نيدلا لامج دماح نب دمحم نب ركب يبأ نب دماح -

 053110010010111 مجنملا ينامكرتلا ماسحلا -

 2ك ىلبتحلا نيدلا لامج هللا بسح -

 وبأ رباج نب ريبج نب ءاطع نب نسح نب ءاطع نب دمحأ نب نسح -
 #53 700 001010111111 ىعرذألا ىفنحلا دمحم
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 يلازربلا تايفو
 هلبه

 نا ىسنالقلا نب ىميمتلا ىلع وبأ نيدلا ماظن دمحم

 وبأ نيدلا هيبن زازع نب دمحم نب ليربج نب يلع يبأ نب نيسح نب نسح -
 0 يراصنألا دمحم

 7 0000010 يوهرلا رديح نب نسح -

 794 ...... يذابرتسألا ىنيسحلا دمحم وبأ نيدلا نكر هاش فرش نب نسحلا -

 ا يسهفقألا نب نيدلا دعس نمحرلا دبع نب نسحلا -

 قربا يكبلعبلا نيدلا صلخم صلخملا يبأ نبا ميركلادبع نب نسح -

 007 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 ا يرشابلتلا تباث نب ىلع نب نسح -

 ل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ12 2 12 ز2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2ة2ة يا ىمشاهلا

 ها 0 هلم ممم همم معمم ممم معمم عمم همم ممم همم همم عمم ممم همم معمم ىلبتحلا ىسدقملا

 نري سل يسدقملا نيدلاردب دحاولادبع نب ميهاربإ نب دمحم نب نسح -

 5 . يفوصلا يدنجلا ينوراهلا نيدلا ماسح ركب يبأ نب دمحم نب نسح -

 ا ذا ىغارملا ةعمج نب ةليمأ نب ديزم نب نسح -

 درب 0 يركبلا نيدلا نيمأ جنوس دمحأ نب ميهاربإ نب نيسح -

 نارا يلبنحلا يزولدلا ىضاربحلا ناسعن نب ناحرس نب نيسح -

 1 ىبلحلا

 ل يي فافخلا يسدقملا نسح نب يلع نب نيسح -

 الا ااا نيدلازع ريمألا ةربص نب دمحم نب رمع نب نيسح -

 قرأ يل دوسألا يلبنحلا نيدلا ردب د دبع نب كراج ن ب نيسحلا -

 يعبرلا نيدلا ف رش كيوكلا نب حتفلا يب نب دومحم نب نيسح --

 للا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ ىتيركتلا



 يلازربلا تايفو
 ةهرذد |[حدحسسم

 لامج ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب رمع نب دمحأ نب ةزمح -

 ا يسدقملا دمحم وبأ نيدلا

 ك0 ]ذا يفنحلا يراخبلا نيدلا ديمح -

 نا رثتلا كلم وواله نب اغبأ نوغرأ نب دمحم ادنبرخ -

 0777 ]ذي ا ااا يفكتسملا نينمؤملا ريمأ نب رضخح -

 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 2 ة 0 يي يناليجلا ليلخ -

 ١١ مم نويهص بحاص نب نيدلا رخف نب ليلخ -
 ني يميخلا نبا يقشمدلا نيدلا لامج سابع نب دمحأ نب دواد -

 )107 ]ذا قحلادبع نب دمحم نب ناميلس نب دواد -

 نادرا بيبطلا نيدلا لامج ناميلس نيدلا نيمأ دلاو ناميلس نب دواد -

 ض7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 2 2 2 2 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 ا كسوم نب دمحم نب دواد -

 58 يفنحلا يطلملا ناميلس وبأ نيدلا مجن دواد نب ناورم نب دواد -

 نيرفإ يريرحلا ريقفلا يقشمدلا دمحأ وبأ دواد نب ىبحي نب دواد -

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 12 2 ل ىدركلا نيدلا مجن دواد -

 مآ م ممم معمم يديمحلا نيدلا ماسح سابرد نب فسوي نب سابرد. -

 0 يجاحلا يدنقلدلا -

 ن6 ناليك بحاص نيدلا سمش كلملا متسر نب هاشليق نب جابود -

 07 1 يدرعسألا نيدلا هيبن رصن نب نسح نيدلا -

 امال ممل يلماكلا نيدلازع ريبكلا يشاوطلا هللا دبع نب رانيد -

 يمالسلا دمحم وبأ نيدلا لامج عفاش نب دمحم نب سرجه نب عفار -

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 12 1 1 2 ية يا يديمصلا

 7م ممم يمجعلا ينامكرتلا نيدلا يقت كربشأ نب بجر -

 0 ذة زا اي يا ايا ينارصنلا اموصر -

 انا اذ 1 10 شادمر نب نيدلا نيز -

 ااا بيبطلا سايلا نب ملاس -



 يلازربلا تايفو
 مما

 ا 00000 ز ز ز ز ز ز ز ز | | | 1 |1ز1ذ1ذ]ذ]زذ]ذ]ذ]ز]ذ زذ زد زي يي يسلبانلا يشرقلا

 0077 ذا ةيرهاظلا ةبرتلاب مداخلا يشاوطلا نيدلا دعس -

 تر يقرافلا لضفلا يبأ نيدلادعس هللا دبع نب ناورم نب هللا دعس -

 ردب حرفم نب ردب نب دعس نب فسوي نب دمحم نب هللا دبع نب دعس -
 ا يسلبانلا ميهاربإ وبأ نيدلا

 ١14 يخيوشلا ينامكرتلا نيدلا دعس اوراص ريمأ نب يلع نب ديعس -

 1111 ثيدحلا راد ميق يربعجلا ملاس نب ةمالس -

 ا 0000 1 1 1 1 1 1 1ز1 1ذ 1ذ1 ]1 1 ذ1 زي زي يي ىينامكرتلا ناميلس -

 54١ نذؤملا ساوقلا نيدلا يقت لضفلا يبأ نب فيس نب دمحأ نب ناميلس -

 1١6 مل رجاتلا يريرحلا يعرزلا ةنيطق نب دمحأ نب ناميلس -

 نب دمحأ نب دمحم رمع يبأ نب رمع نب دمحأ نب ةزمح نب ناميلس -

 يسدقملا لضفلا وبأ نيدلا يقت رصن نب مادقم نب ةمادق نب دمحم

 ااا ىلينحلا

 آكل ممم ىفنحلا ىطلملا نيدلا ردص ناورم نب دواد نب ناميلس -

 هللاديبع نب رفعج نب يلع نب ميهاربإ نب ىيحي نب حلاص نب ناميلس -
 11100 ىسلبانلا يرهزلا ىشرقلا نيدلا زع

 11 ممل ىلبنحلا يدادغبلا
 8” يفنحلا يوارصبلا نيدلا رخف نامثع نب دمحم نب نامثع نب ناميلس -

 يناملسملا ءالعلا وبأ نيدلا يفص ءالعلا يبأ نب ىسوم نب ناميلس -

 007 | ]1 ]ز]1ذ]1ذ]ذ]1ذ]ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ 1 ]ة ياا بتاكلا ىبوقعيلا

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 121 1 غابصلا نبأ مالغ بيبطلا رجلنس ا

 يضاقلا قيتع نيدلا ملع ريمألا يكيألاب فورعملا هللا دبع نب رجنس -

 000 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ا هللا لضف نب نيدلا فرش



 هةر حط

 371/4 م يدادغبلا يرودلا نب نيدلا لامك قيتع هللا دبع نب رجنس -

 0 0 يفلألا نيدلا ملع رجنس -

 ااا 1 يروصنملا نيدلا سمش رسعألا رقنس -

 نارا ل ةيبلحلا دالبلاب نيدلا فيس ريمألا ةنطلسلا بئان يدوس -

 نيدلا فرش ةعيبر نب ناولع نب روصنم نب لماك نب ناميلس نب فيس -
 لاا ا يعرزلا يملسلا ينيراوملا دمحم وبأ

 ا 1 ]1 يلبنحلا يراوخلا دعس نب لبش -

 0 0 1 1 1 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ة ة سنوي نيدلا عاجش -

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1ز1ز1ز1ز1 121 ز1ز 1 1 12 2 ئرقملا نيدلا فرش -

 غ1 يريرحلا ريقفلا قرب نب نيدلا فرش -

 11 ممم بستحملا نيدلا نيمأ بحاص نيدلا فرش -

 13مم ممم ينسحلا نيدلا فيس بيقنلا فيرشلا -

 1617... يليزألا تاكريلا وبأ رمع نب ركب يبأ نب نابعش -

 7 ذة يفوصلا يمزراوخلا نيدلا سمش -

 اا 1 1 ااا ينيوجلا نب نيدلا سمش -

 0 1 1 1 1 1 1 يا بيقنلا يبهذلا نيزلا نب نيدلا سمش -

 عوالم معمل يعفاشلا لصألا يزاجحلا يقشمدلا نيدلا باهش -

 وبأ نيدلا يقت نونحس نب حتفلا يبأ نب دمحأ نب باهولا دبع نب حلاص -

 ا 0 يفنحلا ءاقبلا

 تاكوربلا وبأ رصن يبأ نب ركب يبأ نب هاشبرع نب دمحم نب حلاص -
 الا 0 ] ] ] ] ] ]ذ]ذ]ذ ]ذة ا ا ياا يقشمدلا مث يناذمهلا

 فرن يكباتألا توتكب نيدلا ردب ريمألا نب ةقدص -

 040 000000 يليجلا نيدلا حالص -

 000 يطلملا نيدلا ءايض -



 يلازربلا تايفو
 هما

 دمحم نب دمحم نب ىنغلا دبع نيدلا فيس نب مساقلا يبأ نب دحألا دبع -

 آل ممم ىنارحلا تاكربلا وبأ نيدلا فرش ةيميت نبا

 سمش ريمألا ريقش نب ةمالس نب دحألادبع نب هللا دبع نب دحألا دبع -

 0 00 رجاتلا ىنارحلا دمحم وبأ نيدلا

 نانا يلبنحلا يسدقملا يواجحلا نيدلا بيجن ىقابلا دبع -

 نيدلا نيمأ عرابلا نوع نب دمحم نب ورمع نب يلع يبأ نب قحلا دبع -

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12121212 2 2 2 2 2 2 2 ة يا يومحلا

 نا يشرقلا هللا دبع نب دمحأ نب ديجملادبع نب نايتف نب قحلا دبع -

 0 1 2 ز 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 ة يا ىلبنحلا

 9/4 مم معمم يوادرملا دمحم نب دمحم نب دمحم نب ديمحلا دبع -

 ةريرإ يلبرألا نيدلاردب اونينق نبا طبس ميهاربإ نب نمحرلا دبع -

 نيسح نب دماح نب نسح نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع
 فورعملا ىلبنحلا ىسدقملا دمحم وبأ نيدلا نيز ديمح نبا سيردإ نبا

 ك2 اا طاريقلا نباب

 حففلا يبأ نب نمؤملا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع -
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ز 2 2 2 2 2 2 يا يحلاصلا مث يروصلا

 يقت دعس نب هللا دبع نب ركب يبأ نب رمع نب دمحأ نب نمحرلا دبع -
 0 يلبنحلا يسدقملا دمحم وبأ نيدلا

 وبأ نيدلا حصان ريمألا شقربلا نب يلع نب ليعامسإ نب نمحرلا دبع -
 م همم يقشمدلا مث يلبرألا دمحم

 ضل فنصملا نيا يلازربلا دمحم نب مساقلا نب نمحرلا دبع -

 ع7 يعابقألا يقشمدلا مث يبلحلا نيدلا عاجش ردب نب نمحرلا دبع -

 يمجعلا نب نيدلادامع هللا دبع نب مشاه نب حلاص نب نمحرلا دبع -

 ا ىبلحلا



 هز حح7ححم

 ١1مل نزاخلا نيدلا سمش يلع نب سابع نب نمحرلا دبع -

 ناورإ بزاع هللا دبع نب دمحم نب ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع -

 رخف لاله نب دحاولادبع نب نمحرلا دبع نب دحاولادبع نب نمحرلا دبع -
 ال007 ذا يقشمدلا يدزألا دمحم وبأ نيدلا

 ن0 يتيركتلا نيدلا نيز روصنم نب يلع نب نمحرلا دبع -

 نيدلا ءاهب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب نيدلا دامع نب نمحرلا دبع -
 لا 0 يركبلا نبا

 لااا يوالحلا نيدلا سمش نيدلا دامع نب نمحرلا دبع -

 بطق نسحلا نب نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع نب رمع نب نمحرلا دبع -
 000 ا يمجعلا نب بلاط وبأ نيدلا

 000 1 1 1 1 1 1 نيدلادجم نب رمع نب نمحرلا دبع -

 نمحرلا دبع نب ىسوم نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع -
 104 ممل يومحلا مث يقرافلا ينابيشلا دمحم وبأ نيدلا نيز

 دشمب فورعملا نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع -
 1م ممم ةاكزلا

 نب دمحا نب رمع يبأ نب رمع نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع

 نإ 000 ىلبنحلا ىسدقملا دمحم وبأ نيدلا ديشر ةمادق نب دمحم

 فيفع حتققفلا يبأ نب دمحأ نب ليعامسإ نب دمحم نب نمحرلا دبع -

 0 000 ا ىسدقملا يوادرملا دمحم وبأ نيدلا

 0 00 انكم نب ابحرم نب نمحرلا دبع -

 نبا نيدلا جات خسانلا رمع لضفلا يبأ نب ىسوم نب نمحرلا دبع -

 ا 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1212 1212 2 2 2 2 2 12 2 12 212 2 2 2 2 2 2ة2ةية ىليدانملا

 دمحم وبأ دمح نب ىلاعم نب نمحرلا دبع نب ىيحي نب نمحرلا دبع -

 7 ىحلاصلا ىسدقملا

 3 0 1 َج 9 3 ّ 0



 يلازربلا تايفو
 هم

 نيدلا فرش ىلع نب ميهاربإ نب نسح نب ميهاربإ نب ميحرلا دبع -

 )1207 يدركلا ينارهملا

 درر ربجملا يخوجلا نيدلازع يلع نب ميهارإ نب ميحرلا دبع

 نيز زيزم نب سيردإ نب جرفلا يبأ نب دمحم نب سيردإ نب ميحرلا دبع -
 0 يومحلا يخونتلا دمحم وبأ نيدلا

 ءاهب نب ميحرلا دبع دمح بوبحم نب نسحلا نب هللا دبع نب ميحرلا دبع -

 لاا اا ]1 1 ذ ذا بوبحم نب نسحلا نب هللا دبع نيدلا

 57١  يزملا نيدلا يبحم سراف نب دمحم نب باهولا دبع نب ميحرلا دبع -

 يراصنألا نيدلا عاجش ليعامسإ نب مساق نب ميحرلا ديع

 ض1 نذؤملا يرقملا يقشمدلا

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ة ا هبرح يضاق ميحرلا دبع -

 نفر رجاتلا يرسيندلا نيدلا مجن حلاص نب دمحأ نب قازرلا دبع -

 815 .. لاحكلا بيبطلا نيدلا ءاهب ىيحي نب قاحسإ بذهملا نب ديسلا دبع -

 7 ينغملا خيشلا زيزعلا دبع -

 يدزألا نيدلادامع بلهملا نب رمع نب رفعج نب دمحأ نب زيزعلا دبع -
 140000 0 ااا يكلاملا

 ليمج نب يلع نب دمحم نب دمحأ نب يلع نب ليلخ نب زيزعلا دبع -
 ممم مومو ممم يقلاملا يرفاعملا نيدلازع

 لاا نينمصلا يضاق زيزعلا دبع نب ةمالس نب سابع نب زيزعلا دبع -

 للا يعفاشلا يوارمنلا نيدلازع ليلجلا دبع نب زيزعلا دبع -

 الالام معمم رجاتلا ينارحلا نيدلازع رشب نب يلع نب زيزعلا دبع -

 وبأ نيدلا زع ةدارج يبأ نب هللا ةبه نب دمحأ نب دمحم نب زيزعلا دبع -

 1مم ميدعلا نباب فورعملا يفنحلا تاكربلا

 نب دلاخ نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب زيزعلا دبع -

 "1 ل ينارسيقلا نب ب نيدلا نيدلازع ريغص نب رصن نب دمحم



 مدل حجج

 يلازربلا تايفو

 مث ينادراملا نيدلازع نامثع نب ميركلادبع نب دمحم نب زيزعلا دبع

 1مم يفنحلا يقشمدلا

 دمحم وبأ نيدلازع هللا دبع نب ميركلادبع نب بوقعي نب زيزعلا دبع
 غلا يطايمدلا

 هال معمم يسدقملا ند" يبت .حاولاديع نب دمحم نب ينخلا دبع

 وبأ نيدلا نيمأ نامثع نب يلع نب نسحلا يبأ نب دمحم نب رداقلا دبع

 ا 0 يرصملا دمحم

 نب دمحم وبأ نيدلا سمش ةقدص نب رفظم نب فسوي نب رداقلا دبع
 16 ع م ممم ممم م مم ممم ممم همم ممم ممم ممم ممم ممم مم همم م همم ممم م وممم يريطخلا

 ينارحلا نيدلا فرش ناريمن نب دعس يبأ نب زعلا يبأ نب رهاقلا دبع
 00 يفريصلا

 للا يربطلا يلمآلا مساقلا وبأ نيدلا ميرك نيسح نب ميركلا دبع

 يراصنألا نيدلا رصان رداقلادبع نب بلاط يبأ نب دمحم نب ميركلا دبع

 ك1 ااا يعفاشلا

 ل 11 ز 1 1 1 1 يي ناسح نبيا قيتع رجاتلا هللا دبع

 ا 1 1 يي ةملسم نبا قيتع يقرافلا هللا دبع

 نارا ةبحرلا قوس خيش يصيبخلاب فورعملا هللا دبع

 ا ا | 1 1 1 1 1ز 1 1 1ز ]ذ1ذ1ذ 1ذ]ذ1ذ]ذ]ذ]ذ ]ذة يثيغملا هللا دبع

 اذا يدادغبلا ملاس نب ميهاربإ نب هللا دبع

 يقت يليقعلا دومحم نب دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ نب هللا دبع
 ١مل ىسنالقلا نب نيدلا

 نب دمحم نب تاداعسلا يبأ نب روصنم نب تاداعسلا يبأ نب هللا دبع

 للا يرقملا يرصبابلا ير ابنألا ركب وبأ نيدلا مجن يلع

 . يلحلا نب دمحم 'وبأ نيدلاءاهب رفظم نب ىلع نب دمحأ نب هللا دبع

 85 يبويلقلا يوقتلا دمحم وبأ نيدلا لامج هللا دبع نب ناحير نب هللا دبع



 يلازربلا تايفو
 هما/

 وبأ نيدلا نيز بهار نب ناطلس ركاسعلا يبأ نب زيزعلا دبع نب هللا دبع

 077 1 1 1 1 1 1 1 2 12 2 2 2 2 ة2ة ة ية يومحلا دمحم

 رصان ةزمح نب نيسحلا نب دمحم نب ةزمح نب باهولا دبع نب هللا دبع -
 ا ]ذا يومحلا ينارهنلا دمحم وبأ نيدلا

 كا يعفاشلا دمحم وبأ دمحأ نب يلع نب هللا دبع -

 51101 معمل نذؤملا ليعامسإ نب دمحأ نب يلع نب هللا دبع -

 ااا يرزجلا نيدلا رون رمع نب هللا دبع -

 لا يبرغملا يركسيلا دمحم وبأ ىسوم نب نارمع نب هللا دبع -

 نق كيلامملا بتاكب فورعملا شويجلا رظان نيدلا رخف نب هللا دبع -

 عقر 60مم فنصملا نبا يلازربلا دمحم نب مساق نب هللا دبع -

 وبأ نيدلا لامج ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع -

 اا 00 يعفاشلا دمحم

 ااا يومحلا مراكملا يبأ نب دمحم نب هللا دبع -

 ىبرغملا دمحم وبأ نيدلارخف هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع -

 01111010101 يشكارملا

 ١75 ..... راجنلا يحلاصلا يجحملا دمحم وبأ دعاس نب رفاسم نب هللا دبع -

 اا يريرحلا يلع نب ببسم نب هللا دبع -

 نضرو ناكلخ نبا يضاقلا قيتع ةيرهاظلا ةبرتلاب شارفلا ولول هللا دبع -

 دمحم نب رمع نب دمحم نب نمحرلا دبع مراكملا يبأ نب دومحملا دبع -
 للا يدادغبلا يدرورهسلا مساقلا وبأ نيدلا باهش هللا دبع نبا

 0: يكلاملا نيدلا ءايض دحاولا دبع -

 ىسدقملا دمحم وبأ نيدلا فرش بحملا نب هللا لضف نب باهولا دبع -

 2201011 يرمعلا يشرقلا

 نيدلا لامك ليعامسإ نب نيسح نب سراف نب دمحم نب باهولا دبع -



 هزار حجج

 اذا ينابسحلا رقشألا نيدلا مجن باهولا دبع -

 سأرلا دمحم وبأ نيدلا لام نامثع نب دمصلادبع نب ةورع نب ينغلادبع -

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2ةي ىنيع

 فرش ركب يبأ نب رصن نب هللا دبع نب دمحم نب ىيحي نب ينغلادبع -
 ااا ]ذا ىلبتحلا ىنارحلا دمحم وبأ نيدلا

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 ية يا ىحلاصلا

 يومحلا تاكربلا وبأ نيدلاردب نيزر نب نيسح نب دمحم نب فيطللادبع -

 ا | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 يا ىعفاشلا

 1 يداهلا نب ميركلا دبع نب دمحم نب نامثع نب دمحأ نامثع -

 0 ا ناطقلا نامثع -

 | را يصمحلا ورمع وبأ هللا دبع نب يلع يبأ نب ميهاربإ نب نامثع -

 لاا .. يزازعلا دمحم وبأ نيدلارخف هللا معن نب ءافولا يبأ نب نامثع -

 نالوا دفص بجاح نيدلا مراص ريمألا نامثع نب ليعامسإ نب نامثع -

 ةرطا ىلتاقملا ورمع وبأ نيدلارخف هللا دبع نب نابلب نب نامثع -

 5٠5 . ساوقلا يقشمدلا ىشرقلا نيدلا ردب لضفلا ىبأ نب فيس نب نامثع -

 فلا رابآلا تيب بيطخ نب فسوي نب ركب ىبأ نب دمحم نب نامثع -

 لاا ]ذي ىبلحلا بابلا ىضاق نبا ورمع وبأ نيدلا

 نيدلا رخف دواد نب دمحم نب ركب يبأ نب نامثع نب دمحم نب نامثع -

 0007 1 ذ يكلاملا يرزوتلا ورمع وبأ

 410مل يطويخلا ينارحلا نيدلارخف ميجن نب دمحم نب نامثع -

 ورمع يبأ نيدلا لامج ليعامسإ نب نامثع نب يكم نب نامثع -

 53533 كاما م يي ل ا م يايا ل ا ا ا ااا ا ا 1 1 1 1 12 2 2 1 1 1 1 ىعراشلا



 هيف يلازربلا تايفو

 000 يركشألا كييأ نيدلا زع -

 اا ينارحلا قيتع ينويهصلا نيدلا زع -

 0 0 رجاتلا ىملوكلا نيدلا زع -

 ١مم يدادغبلا يناغمادلا نباب فورعملا نيدلا زع -

 ١ مدل ىكلاملا ىلبنلا نيدلا زع -

 يبأ نب دمحم نب ميحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب دمحم نب نيدلا زيزع -
 ااا يفنحلا يراجنسلا مركلا

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ية يمي يدغديأ نيدلا ءالع -

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ية يا ةعادو نب نيدلا ءالع -

 1 ىفنحلا نيدلا ءالع ابابلا نبا ىلع -

 100 ممم معمم معمم ممم همم همم مصممه ممم لدجملاب ميقملا يمورلا يلع -

 ١ 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 لامجلاب فورعملا ىلع -

 نيدلا ءالع ريدغ نب هللا دبع نب نامثع نب دمحأ نب ميهاربإ نب يلع -

 نضر 00 ساوقلا نباب فورعملا يقشمدلا يئاطلا نسحلا وبأ

 نسحلا وبأ نيدلا ءالع مساقلا يبأ نب رضخ نب ميهاربإ نب يلع -

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 يقشمدلا مث يرعملا

 نب نسحملادبع نب ديمحلا دبع نب نسحملادبع نب ميهاربإ نب يلع -

 وبيأ نيدلا ءالع صانرق نب نيسحلا نب نسحلا نبا دمصلا دبع

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 121 2 2 2 2 2 2 يي يومحلا يعازخلا نسحلا

 ل يفحللا يقشمدلا رجاتلا نيدلا نيز حتفلا يبأ نب يلع -

 4الا/ . يرقملا يراقولا نيدلا ءاهب مامه نب رفظم نب روصنملا يبأ نب يلع -
 1 مم ممم ينورزاكلا نيدلا رون ركب يبأ نب يلع -

 لقرب يفنحلا يجورسلا نيدلا ءالع ميهاربإ نب دمحأ نب يلع -

 ل0 لاقبلا نبا يقشمدلا يراصنألا نسحلا



 ةذونل حجج

 لااا يقشمدلا يلبنحلا ناطقلا ليعامسإ نب دمحأ نب يلع -

 68 يدركلا يجرفلا نسحلا وبأ نيدلا سمش رضخ نب دمحأ نب يلع -

 ١/١ . شادرمد نبا ىلماكلا نيدلا ءالع رمديأ نب ىسيع نب دمحأ نب يلع -

 6717م يعفاشلا يقشمدلا نيدلا فرش مالس نب قاحسإ نب يلع -

 555 ..... راطعلا يعاقبلا نيدلا ءالع درولا يبأ نب دمحم نب بويأ نب يلع -

 000 1 ا ةثيدحلا ةيرق خيش ةقثلا نب يلع -

 ا 1 1 1 ية يي رجاتلا ينارحلا بيطخلا نب يلع -

 نسحلا وبأ نيدلا ءالع مساقلا يبأ نب ب مئانغلا يبأ نب بذهملا نب يلع -

 غ1 ىخونتلا

 ا ىبيشلا ريجب نب ىلع -

 ممل يحااصلا نسحلا وبأ دمحأ نب رمع نب نايب نب يلع

 نيدلا بحم بهو نب يلع نب دمحم حتفلا يب أ نب نيدلا يقت نب يلع -

 ال6 ممم ممم ديعلا قيقد نب يريشقلا نسحلا وبأ

 مث يبلحلا نذؤسملا نسسحلا وبأ ليعامسإ نب يلع نب رفعج نب يلع -
 0 هاكردلا دجسمب ىقشم ثمدلا

 936 ممل يعفاشلا ريرضلا يبلحلا ىسيع نب زامج نب يلع -

 545 يىيئاطخلاب يدادغبلا نيدلا ءالع راتخم نب . . . .نيدلا ماسح نب يلع -

 185 ل يلبرألا يدركلا ينابذهلا ىسيع نب نسح نب يلع -

 0 1 ىئاشنلا نيدلا ءالع نسح نب ىلع -

 6374م يكركلاب فورعملا يلبرألا رمع نب يركز نب يلع -

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 ذ 121 ية ىنارحلا رهاط نب ىلع -

 قدر ةليكلاب فورعملا يجحملا نسحلا وبأ يركز نب فيرط نب يلع -

 اا ينيسحلا يسيردإلا فيرشلا يربجلا خسانلا دابع نب يلع -

 نيدلا ءالع يشيكارتلا نب افو نب دمحم نب ديمحلا دبع نب يلع -

 ا ىلينحلا



 يلازربلا تايفو
25 

 2 نب فورعم نب يعل دبع نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب يلع -
 با 0 يرصملا يركسلا نسحلا وب أ نيدلا

 تدل عسل يبأ نب ميردكلا دبع نب ناميلس نب ميظعلا دبع نب يلع -

 نيك 00 يسرلا ينسحلا نسحلا وبأ نيدلارون فيرشلا ميهاربإ

 ينيوزقلا نيدلا فرش دمحم نب دمحأ نب رمع نب فيطللا دبع نب يلع -
 0 0 ااا يعفاشلا يخركلا

 نال 000 يعفاشلا يرازفلا ينانجلا نيدلا ءالع دواد نب هللا دبع نب يلع -

 نب يجان نب دجملا يبأ نب نسحلا نب يوقلادبع نب هلا دبع نب يلع -
 546 يجولصعلا يعفاشلا يجلدملا نسحلا وبأ نيدلا لالج ناميلس

 لا شيواشلا نباب فورعملا يقشمدلا نب قحلادبع نب يلع -

 41مم رجاتلا نيدلا نيز يلع نب مالسلادبع نب يلع -

 ١1مم عاجزلا دعصلادبع نب يلع -

 نيا يريرحلا روصنم نب نسحلا يبأ نب يلع نب يلع -

 لدلحا سب .فورعملا يمقاشلا يبوقعيلا نمحلا وبأ حمس أ نب يلع نب يلع -

 لضفلا وبأ نيدلا يقت ناوعج نب ركب يبأ نب سابع نب رمع نب يلع -

 سرا 01 ا

 ا 1 1 ية يي ميقلا

 نسحلا وبأ نيدلا رون نايخش نب روصنم نب دمحأ نب دمحم نب ىلع -

 ا ااا يفوصلا يناسارخلا

 ل 0 يحلاصلا نيدلا ءالع كلملا نووالق نب دمحم نب يلع -

 لالا يبا 15 نيبال ءالع كايغ نب ةراشب نب دمحم نب يلع

 1 .. يعفاشلا يجابلا نسحلا وب أ نيدلا ءالع باطخ نب دمحم نب يلع -



 ةهوالا ص

 عا[ ا مل يتاولكلا يقشمدلا يعوشخلا يشرقلا نسحلا وبأ

 نب رها ا ذبع نب ناوشن نب رحاشلادبع نب هللا دبع نب دمحم نب يلع

 2590 يرصملا يمالجلا ياسا نسحلا وب أ نيدلا ءالع ةدجن نب يلع

 0 و تلاع دمحم

 نيرا زابخلا نباي فورعملا يىقشمدلا يراصنألا نسحلا وبأ

 نيدلا ريهظ ميهاربإ نب زعلا يبأ نب دومحم نب دمحم نب يلع -
 لاا 10010100 بتاكلا يدادغبلا ينورزاكلا

 رون ديمح نب يلع نب نوراه نب دمحم نب نوراه نب دمحم نب يلع -

 00 1 ىقشمدلا ىبلعثلا نسحلا وبأ نيدلا

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 2121 2 2 يي ىقشمدلا ىملسلا نسحلا

 عاكبألا اة لم ملهم مم همم فقم ممم قمم ممم همم ع هوم مو ممم همهم ممم همم وعم ىكلاملا يريونلا نسحلا

 0 0 30 ساوقلا رفظم نب يلع -

 وبأ نيدلا ءالع هللا ةبه نب ديز نب رمع نب ميهاربإ نب رفظم نب يلع -
 ااا ىقشمدلا مث يناردنكسالا يدنكلا نسحلا

 1754 ع همم معمم يومحلا نيدلا ءالع صانرق نب رفظم نب يلع -

 187 معمل يبلحلا يبهذلا نسحلا وب أ هللا دبع نب يلكنم نب يلع -

 وبأ نيدلا ردب هللا دبع نب دحاولادبع نب رمع نب هللا رصن نب يلع -

 لااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ ذز1 1 1 ا فاوصلا نب ب يعفاشلا يشرقلا نسحلا

 لابحلا نسحلا وبأ نيدلارون ىيحي نب سباي نب ريصن نب يلع -
 غ7 00000 ىفوصلا

 595 . يلولا نباب فورعملا يومحلا يزرابلا نب نيدلا ءالع ىيحي نب يلع -

 78 يفنحلا يدخرصلا نيدلا ءالع ناميلس نب ميهاربإ نب بوقعي نب يلع -



 هول يلازربلا تايفو

 400 ينوباصلا نب نيدلا ءالع بوقعي نب دمحأ نب بوتعي نب يلع "

 اذ يفونطشلا نسحلا وب أ نيدلا رون نب فسوي نب يلع -

 لا ا ااااا11]1]111 1 1 12 2 ل يا ةتابن نب فسوي نب يلع -

 1١1" ناطقلا نسحلا وب أ نيدلا ءاهبب لتاقم نب ليلخ نب سنوي نب يلع -

 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 2 2 2 2 يرصملا نيدلا رون يلع -

 ناب 00 ينسحلا نجلا يب أ نب يكبلعبلا نيدلارخف نب كلملا دامع -

 28 . شارفلاب فورعملا ىنيدراملا نيدلارخف ميهاربإ نب بوقعي نب رامع -

 77 1 1 1 1 1 1 21 1 1 121 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 يجرزخلا رمع -

 10111111 قعلملاب فورعملا رقفلا رمع -
 0متر 111111111111110 ينيمامدلا نيدلا جارس حوتفلا يب أ نب رمع -

 طايخلا ينامكرتلا يمزراوخلا نيدلا نيز هللا دبع نب ركب يبأ نب رمع -
 3 ممل فرشملا

 ا ذا يناسارخلا نيدلارون دمحم نب ركب يبأ نب رمع -

 نر اا ىئاشنلا يجلدملا نيدلازع يدهم نب دمحأ نب رمع -

 ا ااا ذا ةدايزلا باوب ىنارحلا ىلع نب ناسح نب رمع -

 يعبرلا صفح وبأ نيدلا بطق قيتع نب نيسحلا نب زيزعلا دبع نب رمع -
 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 121 1 1 2 12 2 2 2 2 2 ة ة يرصملا ىكلاملا

 لضفلا وبأ برعلا زع نب مشاه نب دمحم نب ريصنلا دبع نب رمع -

 ١م دهازلا يردنكسالا يصوقلا يمهسلا يشرقلا
 77771 1 ل يبحرلا نيدلا رصان روصنم نب نامثع نب رمع -

 1١1868 ملل ءارفلا ىقشمدلا نيدلا فيفع ن ارمع نب ىلع نب رمع -

 245 يعليزلاب فورعملا يورصبلا يكركلا دومحم نب دمحم نب رمع -

 6 0 ااا اا ىنوقلا نيدلا رصان رمع -

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رجاتلا ينيعرلا يركز نب ىسيع -

 دماحملا وبأ نيدلا مجن هللا دبع نب حلاص نب نمرأ هاش نب ىسيع -



 311111000110100 ىفويسلا يمورلا ىناتسلبألا

 دمحم وبأ نيدلا مجن ميركلادبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع -
 311111611010010 يكبلعبلا يرقملا

 يراصنألا نيدلا نيز باهولا دبع نب نسحلا ىبأ نب نامثع نب ىسيع -

 011111111010101 0 رجاتلا يريرحلا نباب فورعملا

 باشخلا حورلا وبأ نيدلا دجم نب نسحملادبع نب رمع نب ىسيع -

 5ظ#]]0 00101 يموزخملا

 11110100 يطساولا نيدلا باهش نب دمحأ نب يزاغ -

 رفظملا كلملا .بويأ نب دمحم ركب يبأ نب ىسيع نب دواد نب يزاغ -
 5336011010101 اا ااا نيدلا باهش

 00 يلبنحلا حالسلا قوسب لالدلا دواد نب ناميلس نب يزاغ -

 ... يقشمدلا بتاكلا نيدلا باهش دمحم ىبأ نب نمحرلا دبع نب يزاغ -

 شاترمت نب يبلا نب يزاغ نب قترأ نب يزاغ نب نالسرأ ارق نب يزاغ -
 وبأ نيدلا مجن روصنملا كلملا .نيدرام بحاص قترأ نب يزاغ نبا

 531100111111 ٍينولجعلا 0

 1111116111111161011111110101010101010101 1 " بيبطلا يشب روهشملا

 12111110 :....... رجاتلا يريدلا نيدلا فرش ميركلادبع نب لضف -

 85-5 يورصبلا يعفاشلا دمحأ وبأ نيدلا فرش ملاس نب يلع نب حالف -

 ةومفف يروغاشلا يضرعلا ملعملا نب رمعم نب رفظم نب دمحأ نب مساق -

 ك1 1 يروصنملا نيدلا ردب رقئسارق -

 530010101101011 نيدلا ماسح ريمألا هيطنرطارق -

> 



 يلازربلا تايفو
 ههه

 00 ا يمجعلا نيدلا فيس رمتشق -

 01111 يخيشلا نيدلا فيس ريمألا كبولطق -

 ممم مل يروصنملا نيدلا فرش ريمألا ناريق -

 7175... يئارحلا ةايح نب ىيحي نب يلع نب رمع نب سيق -

 نبا راطعلا ركب وبأ نيدلا فيس دلاخ نب ءاجيهلا يبأ نب رصيق -

 0 0 يتوريبلا

 نا يرصانلا يكلملا نيدلا فيس ريمألا ياتسك -

 5١1 . يباطخلا يفريصلا دمحا وبأ نيدلا ءالع ريمألا هللا دبع نب يدغتشك -

 0 007 ةيمالسلا خيش نب نيدلا لامك -

 00 1 1 ااا يربعجلا ءارفلا لامكلا -

 اا ااا قارزلا نيدلا فيس ريمألا شادرهك -

 4 ااا يرادنزخلا نيجال -

 77 1 1 1 1 1 1 1 1 يي يرهزألا نيدلا ماسح نيجال -

 غ1 1 1 ااا يروصنملا نيدلا نيز ريمألا كرابم -

 نإ يحالصلا يفرشألا يشبحلا ريخلا وبأ هللا دبع نب لاقثم -

 07 ]ذة ا ا يي يفوصلا ينادمهلا نيدلا دجم -

 ا ا يريزولا نب نيدلاردب ريمألا دمحم -

 نيك صاصقلا نيدلا دامع خيشلا وخأ يعافرلا يحئاطبلا دمحم -

 00 يقرافلا دمحم -

 0 ريرضلا يبرغملا دمحم -

 0 اا نذؤملا ساحنلا دمحم -

 077 ذا رادنمهملا ريمألا نيدلاردب دمحم -

 يعرذألا هللا دبع وبأ نيدلا سمش مزاح نب دواد نب ميهاربإ نب دمحم -

 ا اا 1 1 1 1 1 1 يا ىفنحلا



 ا 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1212 2 2 2 2 2 يي يديوسلا

 يكسوبنسلا هللا دبع وبأ ىيحي نب نامثع نب مرحلا يبأ نب دمحم

 ا ا 1 1 1 1 1 1 ز 212 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ة2ة2ةي يوارحصلا

 ل رجاتلا ينسلا نب نيدلا ردب دمحأ نب ردلا يبأ نب دمحم

 وبأ نيدلا سمش يلع يبأ نب لضفلا يبأ نب حتفلا يبأ نب دمحم

 00 يلبنحلا يكبلعبلا هللا دبع

 نذل 0 خسانلاب فورعملا يقشمدلا نيدلا سمش حتفلا يبأ نب دمحم

 315 بيطخلا يربعجلا هللا دبع وبأ ناطلس نب لضفلا يبأ نب دمحم

 يعبرلا هللا دبع وبأ نيدلا سمش ليمج نب مساقلا يبأ نب دمحم

 000000 يكلاملا يسنوتلا

 ىف يفنحلا يحلاصلا نيدلا سمش رتحب نب ركب يبأ نب دمحم

 بيطخ نب نيدلا نيز فسوي نب رمع نب هللا دبع نب ركب يبأ نب دمحم
 00 ا رابالا تيب

 دامع دحاولادبع نب نساحملا يبأ نب رونلا يبأ نب روصنم يبأ نب دمحم
 اال م اعمل راطعلا يفنحلا يقشمدلا هللا دبع وبأ نيدلا

 47 . نذؤملا يراصنألا نيدلا سمش ميحرلا دبع نب روصنم يبأ نب دمحم

 نابللا نب نيدلا سمش ىلع نب نامثع نب ميهاربإ . . . .يبأ نب دمحم

 فم ينيسحلا نيدلا مجن بيقنلا فيرشلا نسحلا يبأ نب دمحأ نب دمحم

 سمش باحس نب ىلع نب ناورم نب ناميلس نب دمحأ نب دمحم

 00 يقشمدلا يكبلعبلا نيدلا



 يلازربلا تايفو
 هوا/

 يدادغبلا يرزجلا هللا دبع وبأ نيدلا سمش لبش نب دمحأ نب دمحم -

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 ز1 ز1ز1 1 1 2 2 2 2 212 2 2 2 2 2 ية ىكلاملا

 0 يلبنحلا يحلاصلا

 نمحرلا دبع نب دمحأ نب دحاولادبع نب ميحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم -
 ٠١5 . يلبنحلا يسدقملا هللا دبع وبأ نيدلا ءايض روصنم نب ليعامسإ نبا

 ١7 .... يلبنحلا ينارحلا يئالعلا نيدلارصان ينغلادبع نب دمحأ نب دمحم -

 577 ...... ىلبتحلا يوادرملا هللا دبع وبأ لئان نب زازع نب دمحأ نب دمحم -

 7316 ممم يواهرلا نيدلازع سايلإ نب رمع نب دمحأ نب دمحم -

 يحلاصلا يسدقملا هللا دبع وبأ نيدلا سمش روصنم نب ليعامسإ

 اند 7 0 0 يبلحلا يبيصنلا نب مراكملا

 58 .. يفوصلا يناهبصألا نيدلا لامج دمحم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم -

 ضلي يعفاشلا يلمآلا نيدلا جات دمحم نب دمحأ نب دمحم -

 نبا هللا دبع وبأ نيدلا ردب هللا دبع نب دومحم نب دمحأ نب دمحم -

 نازي يعفاشلا يقشمدلا يدنهلا

 677" ...... طايخلا يدمآلا نيدلا سمش دمحم نب رصن نب دمحأ نب دمحم -



 هفذرب  منحجحبم
 يلازربلا تايفو

 ١65 ..... يبتكلا يراصنألا نيدلا سمش نسحلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم -

 دلجملا يبتكلا هللا دبع وبأ نيدلا سمش ركب يبأ نب بويأ نب دمحم -
 لإ صك يم شرطألا نبا

 1مم ممم يعرزلا ليعامسإ نب بويأ نب دمحم -

 د00 يقشمدلا نيدلا حالص ليلخ نب بويأ نب دمحم -

 كا اذذذ1ذ1ذ1 خسانلا يرقملا يفنحلا هيقفلا راطيبلا نب دمحم -

 نا 0 ةيفونملاب مكاحلا نيدلا ملع رضخلا نب دمحم -

 4 وم ممم يواديصلا نيدلا نيمأ دامعلا نب دمحم -

 وبأ نيدلا سمش مساقلا يبأ نب مئانغلا يبأ نب بذهملا نب دمحم -

 000 0 0 0 0 0 يخونتلا هللا دبع

 44م رادنج ريمأ نيدلا رصان ريمألا رمتكب نب دمحم -

 000 0 راطعلا يفنحلا يدنقرمسلا نيدلا ديمح جاجح نب دمحم -

 110171 ام ممم همهم معمم معممم يواهرلا نيدلاردب رديح نب نسح نب دمحم -

 هللادبع نب هللا ةبه نب نيسح نب يلع نب مساقلا نب نيسح نب دمحم -
 00 0 ركاسع نب نيسح نبأ

 هللا دبع وبأ نيدلا ملع رقشألا نب هللا دبع نب نيسح نب دمحم -

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 21 21212 212 2ة2ة2ة2ة2ة ية يفنحلا يرصملا

 نارا ا يلخانملا يلبنحلا مامت نب ىيحي نب ليلخ نب دمحم -

 11مل رعاشلا ميكحلا يلصوملا نيدلا سمش لايناد نب دمحم -

 نب لماك نب رمع نب ىبحي نب فسوي نب رمع نب دواد نب دمحم -
 5١19 .... رابآلا تيب بيطخ نبا لئاضفلا وبأ نيدلا فرش ىيحي نب فسوي

 يدمآلا نيدلا سمش فسوي نب هللا دبع نب ناضمر نب دمحم -

 ا يفنحلا

 6314 ممم ٠ يطايمدلا  نيدلا نمش ديشر نب ةمالس نب دمحم

 يبأ نب ملاس نب ةمالس نب دمحم
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 ل ااا ]1 ]1 ]1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ىنيسكاملا

 نول يريرحلا ىعرزلا ةبيطق نب دمحأ نب ناملس نب دمحم -

١ 

 ممل يشكارملا يكلاملا يجاهنصلا هللا دبع

 يواوزلا هللا دبع وبأ نيدلا لام ارمرس نب ناميلس نب دمحم
 0 يااا يكلاملا

 00 رجاتلا ينارحلا نيدلا سمش ليعامسإ نب فيس نب دمحم

 نر ةيمالسلا خيش نب نسحلا يبأ نيدلا سمش نب دمحم

 ىذا يطلملا ينامكرتلا نيدلا جات بيبح نب يسياط نب دمحم

 نيدلا فرش ميركلادبع نب فلخ نب هللا دبع نب ديمحلا دبع نب دمحم
 نال يكلاملا يرصملا بدؤملا يشرقلا هللا دبع وبأ

 وبأ نيدلا مجن قلاخلا دبع نب معنملا دبع نب قلاخلا دبع نب دمحم
 1١و يفنحلا يقشمدلا هللا دبع

 نب ظوفحم نب هللا ةبه نب نسحلا نب ملاس نب نمحرلا دبع نب دمحم
 مم يقشمدلا يبلعثلا نيدلا فرش يرصص

 يرفكلا نيدلا سمش ةرازف نب ناميلس نب نمحرلا دبع نب دمحم
 الفراق ااا يفنحلا

 سمش حجار نب فلخ نب ضوع نب رمع نب نمحرلا دبع نب دمحم
 371717 ممم جاتلا نب يلبنحلا يسدقملا هللا دبع وبأ نيدلا

 نب تاكرب نب نمحرلا دبع نب سراف نب دواد نب ميحرلا دبع نب دمحم
 نا يجبنملا نيدلا سمش ديمحلا دبع نب دمحأ

 دبع نب دمحم نب رمع نب متاح نب يلع نب ميحرلا دبع نب دمحم

 نيدلا سمش فسوي نب دمحم نب رماع نب متاح نب يلع نب ميحرلا

 2154 ل م مم همم همم ممم همم مممم لابحلا نباب فورعملا ىلبنحلا ىكبيلعبلا

 كلملا ءانس نيدلارخف نب نسحلا يبأ نب دمحم نب ميحرلا دبع نب دمحم



 <. دل حج

 اا 00001010101 يرزجلا نيدلا فرش نيكسم نب هللا ةبه

 مث يومرألا هللا دبع وبأ نيدلا يفص دمحم نب ميحرلا دبع نب دمحم -

 م ممم ىعفاشلا ىيدنهلا

 يلقصلا نيدلاردب هللا دبع نب مساقلا يبأ نب زيزعلا دبع نب دمحم -

 1 ممم زرطملاب هدلاو فورعملا ريمألا

 اا 1 ية يي ىكبلعبلا هللا دبع نب دمحم -

 ليلا يكبلعبلا نيدلا مجن بوبحم نب نسح نب هللا دبع نب دمحم -

 7 يراصنألا يقشمدلا

 يراصنألا نيدلا يفص دمصلادبع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم -

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ة ية م رجاتلا ىلصوملا

 دبع نب ميركلادبع نب نمؤملادبع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم

 يريصوبلا هللا دبع وبأ نيدلا دامع دمحم ني هللا دبع نب نسحملا

 عال ل عم طم مم همم همم مم ومع همم همم عم ممم همم ممم همهم ممم همم ممم ممم يردنكسالا يديعصلا

 ل طايخلا ىنارحلا هللادبع

 7 001 يوحنلا يومحلا

 ااا 01 يرصملا نيدلازع لاهنم نب نامثع نب رداقلادبع نب دمحم

 هللا دبع وبأ نيدلا ردب سنوي نب نسح نب نمؤملادبع نب دمحم

 211000 رجاتلا يقشمدلا مث يبيصنلا

 م طانحلا ىنارحلا هللا دبع
 0 يرقملا ناورم نب كلملادبع نب دمحم

 يقشمدلا هللا دبع وبأ نيدلا يقت رصان نب نسح نب نامثع نب دمحم



 يلازربلا تايفو
5.١ 

 اا ا 00010 بببد ا ىنيكاكسلا نباب فورعملا ىعفاشلا

 - نباب فورععملا ىبلعتلا نيدلا سمش نادمح نب نامثع نب دمحم

 اا 0001000 ةعايبلا

 - يجلدملا نيدلا ردص نايبظ نب فالع نب هللا دبع نب نامثع نب دمحم

 ىمعألا نباب فورعملا يرهاقلا 100

 - اا 7 1 1 1 1 1 21 12 ز 1 1 2 21 212121 2 يريرحلا نسحلا وب أ يلع نب دمحم

 - ل100 يلبنحلا مكحلا بابب ليكولا ينيسحلا فيرشلا يلع نب دمحم

 5454 ... يعفاشلا يولكلا يرهوجلا ىميمتلا هللا دبع وبأ نيدلا سمش دسأ

 فورعملا راطعلا ينسحلا نيدلا سمش بلاط يبأ نب يلع نب دمحم -

 4 م ناولع فيرشلاب هدلاو

 7 000 ديبع نب يدنه ىجاحلا نب ىلع نب دمحم -

 46 م6 666 م همم ممم ممم همم مم همم موه م فو همم ممم يروباسيتأا نسح نب يلع نب دمحم

 ا 00 ىلحلا هللا دبع وبأ

 ينارحلا هللا دبع وبأ حتفلا هللا دبع نب ىلع نب دمحم -

 000001 . يرجعلا يبلحل

 ظل اا 1 ... ىقشمدلا ىئراحلا نيدلا لامك دبع نب لبش نبا

 نب نيدلا سمش تخأ نب هللا رصن نب رمع نب يلع نب دمحم -

 ا 0 ااا نيكتفأ

 1١5١ يقشمدلا مث يسلابلا يلاعملا وبأ نيدلا دامع دومحم نب لمؤملا

 1 ه5 مل يشوشلا نب ب نيدلاردص رمع نب رصن نب يلع نب دمحم -



 ا

 5948 ىيطانرغلا هللا دبع وبأ ىلع نب ىيحي نب ىلع نب دمحم -

 ااا يطالخلا نيدلا رصان ركب ىبأ نب رمع نب دمحم -

 نيوز يقشمدلا يفنحلا نيدلا جات ليعامسإ نب رمع نب دمحم -

 40 جولبألا ينميلا يرافظلا نيدلا سمش دامح نب رمع نب دمحم -

 يورهلا عساولا دبع نب ركب يبأ نب دمحم نب رمع نب دمحم -
 ااا رسعألا دومحملاب فورعملا ىحلاصلا

 نباب فورعملا يبلحلا يبابلا نيدلا ردب دومحم نب رمع نب دمحم -
 ا 00 ىعفاشلا لفحج

 رصطابز نب ملاس نب دامع نب ركب يبأ نب دومحم نب رمع نب دمحم -

 6١1مل ىلبنحلا ىنارحلا

 هللا دبع وبأ نيدلاردص دمصلادبع نب يكم نب رمع نب دمحم -

 انااا ااا لحرملا نباو لاملا تيب ليكو نباب فورعملا يعفاشلا

 4 يفوصلا

 نب يقشمدلا مث يرصملا نيدلا رصان نالسر نب ىسيع نب دمحم -

 الفزرو 0 0 0 0 0 00 يحيارشلا

 11مم يناسارخلا نيدلا نيز سراف نب دمحم -

 3817م ممم ءارفلا دجملا يباشنلا نيدلا رصان جرف نب دمحم -

 دمحم نب فسوي نب دمحم نب فسوي نب دمحم نب مساق نب دمحم -
 1848 م مم مم مم ممم فنصملا دلو يلازربلا لضفلا وبأ

 146 مل يوارصبلا يفنحلا نيدلا سمش دمحأ نب دياق نب دمحم -

 ل ساحنلا جرعألا هللا دبع نب ولول نب دمحم -



 ا يلازربلا تايفو

 87“... يراصتألا نيدلا لالج مركملا نب دمحم نب دمحم -

 وبأ نيدلا ردب هللا دبع نب رمع نب معنملا دبع نب دمحم نب دمحم -
 14م ساوقلا نبا يقشمدلا نب لضفلا

 ةعافر نب فيرش نب ليقع نب نسح نب مكحلادبع نب دمحم نب دمحم -
 000001111 يعفاشلا يدعسلا هللا دبع وبأ نيدلا لامج ريذع نبا

 نايا يعفاشلا يزيربتلا نيدلا سمش ميركلادبع نب دمحم نب دمحم -

 ناطقلا يقشمدلا مث يسدقملا ليعامسإ نب يلع نب دمحم نب دمحم -

 ض1 اا ]ذا شيبحب فورعملا نيزرطملاب نذؤملا

 نبا يرصملا نيدلا بطق ميلس نب دمحم نب يلع نب دمحم نب دمحم -
 1100 اتح

 ١١ . يفنحلا نيدلا زع حلاص نب زعلا يبأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم -

 نب دينجلا نب دمحم نب ميهاربإ نب محم نب محم نب دعم نب ةدحص
 11م يدمآلا ملاس وبأ نيدلا نيمأ دمحم

 ١٠7ا/ يدمألا نيدلا رصان دينجلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم -

 ةزمح نب دعسأ نب رفظملا نب هللا رصن نب دمحم نب دمحم نب دمحم -

 يقشمدلا يميمتلا هللا دبع وبأ نيدلا فرش دمحم نب يلع نب دسأ نبا

 ا 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ية ي1 1 ىسنالقلا نبا

 لاح . يراخبلا يفنحلا نيدلا لالج دمحم نب دومحم نب دمحم نب دمحم -

 قر يلصوملا نيدلا سمش ناحطلا نب روصنم نب دمحم نب دمحم -

 كا نارح يضاق ىيحي نب دمحم نب دمحم -

 بتاكلا يرصملا يراصنألا نيدلا دامع بوقعي نب دمحم نب دمحم -

 7 1 ز ز 2 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 1 12 2 2 2 2 2 2 1201--9 يريونلا

 759٠ ... يتيركتلا كيوكلا نبا نيدلا سمش حتفلا يبأ نب دومحم نب دمحم -

 كايحب فورعملا يلصوملا نسحلا نب نيسحلا نب د دومحيم نب لمحممم -



 "دو ع حححس

 07111 ذا طايخلا ىمجعلا هللا دبع نب دومحم نب دمحم

 ا يي يرهزلا يشرقلا نيدلازع نيكسم نب دمحم

 لنا اا ساحنلا يقشمدلا نيدلا رصان مامت نب رفظم نب دمحم

 لل يومحلا نيدلا سمش مدلا يبأ نب ديعس نب رفظم نب دمحم

 هللا دبع وبأ نيدلا سمش سودبع نب ملسم نب روصنم نب دمحم

 1 ىنارصعلا نيا ىلبنحلا ىنارحلا

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 2 ىسدقلا نب ىسوم نب دمحم

 1١6 ممل يراداودلا نيدلا رصان رجنس نب ىسوم نب دمحم

 ا ا ااا يلبنحلا يحلاصلا مث يسدقملا هللا دبع وبأ

 ليي يربنلا دجسملاب نينذؤملا سيئر يرصملا يزازبألا

 2100111 ال ىقشمدلا

 كا يفوصلا يرصملا هللا دع

 ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 يا ىقشمدلا يزاريشلا

 1 ملعملا نباب هدلاو فورعملا يريمحلا

 ١/1 يكلاملا يواوزلا نيدلاردب قيتع نب حلاص نب ىيحي نب دمحم

 نال يمجعلا نب ب نيدلازع زيزعلا دبع نب دمحأ نب فسوي نب دمحم

 يبأ نيد لارصان راتهملا نب ب هللا دبع نب دمحم نب فسوي نب دمحم

 561 ممم عمم ىعفاشلا ىقشمدلا مث يرصملا بتاكلا دمحم



 هام

 111 00 يسدقملا

 فرز 00 دهدهلا نذؤملا نيدلا سمش نامثع نب سنوي نب دمحم -

 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 12 2 1 21 2 ية يدركلا نيدلا سمش دمحم -

 11 ممل ةدايزلا قوسب رجاتلا نيدلا رصان دمحم -

 نيدلا فرش دومحم نب دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ نب دومحم -
 ا ااا يسنالقلا

 ك1 اذ ةلباتحلا مامإ بئان يلبنحلا يناليكلا دومحم -

 ىبلعثتلا ءانثلا وبأ نيدلا فرش دمحأ نب ورمع نب دمحأ نب دومحم -

 هه 1 332110100100 يلبنحلا يعرزلا

 757 . شوفرحلا نبا نيدلا نيمأ نامثع نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دومحم -
 للا يكبلعبلا نيدلا رصان دبعم نب ليعامسإ نب دومحم -

 شحولا يبأ نب دمحأ نب يرس نب دمحم نب قلاخلا دبع نب دومحم -

 1746 م مم ممم ةزملا سيئر نباب فورعملا يزملا ءانثلا وبأ

 ينارحلا لضفلا وبأ نيدلا سرغ زيزعلا دبع نب معنملادبع نب دومحم -
 0 ااا يلبتحلا

 37 يسيلفتلا نيدلا جات نيسح نب لماك نب دومحم -

 دمحأ نب دمحم نب نسحلا نب حارج نب نادمح نب دمحم نب دومحم -
 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ية يريمنلا ءانثلا وبأ نيدلا مجن

 اا 77 ]ذا معنملادبع نب دومحم نب دمحم نب دومحم -

 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 يي يزاريشلا نيدلا بطق دوعسم نب دومحم -

 5٠ .... يخدلا يمافلا يحلاصلا مث يرونيدلا دومحم نب روصنم نب دومحم -

 لا ا ماوق نب رصان نب دمحأ نب هللا رصن نب دومحم -

 ا 00 صعصعلا نيدلا باهش دومحم -

 1م يسنالقلا يزغلا نيدلا ريهظ يشاوطلا راتخم -

 |0070 0 1 1 1 ا ىلبشلا نيدلا ريهظ ىشاوطلا هللا دبع نب راتخم -



 هيدا حج

 اناا رادنزاخلا يسيبلبلا يشاوطلا نيدلا ريهظ راتخم -

 1مل يفيسلا يروصنملا رادنزخلا نيدلا باهش دشرم -

 00 يصمحلا نيدلا ءاهب نب دمحم نب رفظم -

 3118 و ملط مهمه ممم ممم همم ممم هم همم هم ممم ةمممم همم همم و همم ممل بيبطلا ىفاعم -

 لااا ذل ناطلسلا كيلامم نم ينازاقملا -

 3017 ممم يرصانلا نيدلا فيس ريمألا رمت كلم -

 784 يمناغلا نبادمحم وبأ نيدلارصان يقشمدلا ريثك نب دمحم نب روصنم -

 ا يفنحلا يعرذألا رصان نب روصنم -

 ممل يليلخلا نيدلا مجن ديعس نب لهلهم -

 0000 0 ااا رجاتلا يعرزلا ىسوم -

 077 ذا بعصم نب ميهاربإ نب دمحأ نب ىسوم -

 ١1م ثيش نبا يكركلا نيدلارخف ناميلس نب ىسوم -

 نيدلا فيس ريمألا بتاك يكركلا ينارصنلا ناعمس نب ىسوم -

 7 م وم ممم ريكنششلا نب كبولطق

 ضرر يشكرألا نيدلا روب يرحم نب دك يبأ نينلا فيس نب ىسوم -

 ةبه نب تاكربلا يبأ نب | هلا دبع يبأ نب بلاط يب أ نب يلع نب ىسوم -

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ة ي ي يوسوملا و

 نباب فورعملا دلا مث يبلحلا نيدلا مجن دمحم نب يلع نب ىسوم -

 ا ]1 ]1 1 1]1ذ]1]ذ]1]1]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ1 1 ا يل ل ل لليل صيصبلا

 "1 يلصوملا نيدلا لامك سنوي نب ىسوم نب دمحم نب ىسوم -

 عآلم يورصبلا نيدلا مجن ليئارسإ نب ىيحي نب ىسوم -

 1 رافسلا رجاتلا ىناليكلا نيدلا رصان -

 311 ممم ومطعم همم ممم ممم مم معمم ممم همم ممم رادنمهملا نب نيدلا رصان -

 نايا 0 يمورلا يولودلا نيدلا رصان دمحم نب دمحأ نب رصان -



 يلازربلا تايفو
 ية.

 درا يعفاشلا يبلحلا دمحم وبأ نيدلا هيبن تباث نب نايب نب هيبن -

 ااا 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نيطح خيش مجنلا نب دمحأ نب بويأ مجن -

 0 اا نيدلا فيس ريمألا ةيغن -

 ك0 ىفوصلا ىكيلعبلا نيدلارون -

 غ1 رجاتلا ىمالسلا ىيحي -

 | ااا ينامثعلا نيدلا رصان زيزعلا دبع نب دمحم نب ميهاربإ نب ىبحي -

 يبحم دامح نب نيسح نب رفعج نب دمحأ نب ةمعن نب دمحأ نب ىيحي -

 ا 1 ]1 1 1 ا 00 ىعفاشلا ىسدقملا ايركز وبأ نيدلا

 ايركز وبأ نيدلا نيز باحس نب يلع نب ناورم نب ناميلس نب ىبحي -

 111 ممل يكلاملا يواوزلا نيدلا يبحم قيتع نب حلاص نب ىيحي -

 797 .... طايخلا يحلاصلا مث يولابلا ءايركز وبأ دمحم نب ىسيع نب ىيحي -

 وبأ نيدلا ييحم زيزعلا دبع نب رمع نب ىسوم نب ىبحي نب ىبحي -
 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ية يكلاملا يواوزلا ايركز

 116 سل يفنحلا نيدلا فرش فسوي .نب يلع نب دمحأ نب بوقعي -

 فرب يفنحلا يمورلا يلاخوزنلا نيدلا مجن نايمور نب يلع نب بوقعي -

 ن0 ........ رهز نب دمحأ نب بوقعي نب رفظم نب بوقعي -
 4949 ... بتاكلا تيتس نبا يكركلا نيدلا لامج ناميلس ..... نب فسوي -

 نوير يبحرلا يروباخلا نيدلا ءابب سابع نب ركب يبأ نب فسوي -

 لري يعفاشلا يقشمدلا مث يسلبانلا نساحملا وبأ نيدلا ءالع راكب

 اا ىنذالبلا نيدلا رون دمحأ نب فسوي -

 وبأ نيدلا لامج رابجلادبع نب فسوي نب رفعج نب دمحأ نب فسوي -

 ض1 اا ا 00 ىعفاشلا ىبطاشلا نساحملا



 يلازربلا تايفو
 "؟ هلا حبس

 دبع نب ميحرلا دبع نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب فسوي -

 يبلحلا يمجعلا نب رهاط نب نمحرلا دبع نب نسحلا نب نمحرلا

 0-5 ميدعلا نبا نساحملا وبأ نيدلا ءاهب نيدلا لامك بحاصلا طبس

 دبع نب نيسحلا نب يلع نب هللا دبع نب فسوي نب دمحأ نب فسوي -

 كل يكلاملا نيدلا مجن ركش نب قلاخلا

 نبا يشرقلا نيدلا ىقت دمحم نب نامثع نب ليعامسإ نب فسوي -

 ااا ا 1 1 ة ملعملا

 ةقف م موو هم ممم م موف هع هموم ممم فهمه هوم همهم ممم ممم ينارحلا نيدلا ردب طايخلا نب فسوي -

 53 لاحكلا نساحملا وبأ نيدلا فرش كيكروك نب رفظملا نب فسوي -

 نب بوقعي نب زيزع نب زعلا نب فسوي نب زيزعلا دبع نب فسوي -

 ك0 ينارحلا نيدلا لامج هلاود نب نومعن

 نباب فورعملا يملسلا يوارحصلا ليعامسإ نب قلاخلادبع نب فسوي -

 011110 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 21 1 >2 2 2 ا ةدابع

 ااا يريرتلا يع نب يلع ني فسوي

 رود م ممم ممم هو ممم مم هموم ممم وو م ومو هةموو وومم لاجكلا ؛ بيبطلا ِس نباب فورعملا

 همم مم ممم ممم م موف م فهم ععممو ا صلخملا دج فورعملا < ا

 يرماعلا يلالهلا جاجحلا وبأ نادمغ نب روصنم نب دمحم نب فسوي -

 12111111111 ا ءارفلا يريفكلا

 ك0 ااا م ا ا اا 1 ا يردنكسإلا

 ااا اا اا ا ا ا ا ااا ]1 1 1 نيدلا عاجش ريمألا سنوي -

 فق قمم هم موو م ممم ممم قمم ممم موف همم مف هموم ف هف ممم م مم قمم هوم فومم ىلاخلخلا نيدلا قفوم فسوي



 ازربلا تايف

 آذآ تاطقلا يودعلا يلبرألا دمحم وبأ سابع نب ةزمح نب سنوي -

 يزرطملا نيدلا ردب سنوي نب ىسوم نب سنوي -
 د + د



 يلازربلا تايفو
 أ حدجحح

 نيمجرتملا ءاسنلا مالعأ سرهف

 نب دحاولا دبع نب نمحرلادبع نيدلا فرش تنب ءامسأ ريخلا مأ -

 1 ينارحلا ةقدص نب يلع نب ةمالس نب ليعامسإ

 قلاخلا دبع نب رداقلادبع نب دمحم رخافملا ىبأ نيدلا زع تنب ةجبب -

 0 ااا ااا غئاصلا نبا يراصنألا

 0 1 1 1 ا سوعلسلا نب نيدلا سمش بحاصلا تنب -

 ىنبا نيدلا ءالعو نيدلا دامع ةدلاو يزاريشلا نب نيدلا دامع تنب -

 7 ا ىجريشلا نب نيدلا ردب

 نور 7 يفنحلا نيدلا باهش بحاصلا ةجوز يفنحلا ىسوم نيدلارخف تدب -

 ١مم يكباتألا يدلكيك نيدلا ردب ريمألا تنب نوتاخ -

 طبس نيدلا سمش خيشلا قيتع هللادبع نب نابلب تنب ةجيدخ ميهاربإ مأ -
 غذا ا يزوجلا

 ومو ةقدص
 1 ممل غياصلا نبا نيدلازع ةاضقلا يضاق ةجوز -

 يوارقشلا ىيحي نب ميهاربإ نب ىسوم نيدلا مجن تنب ةيقر هللادبع مأ -

 ردص نب دمحم نيدلا مجن نب ميهاربإ نيدلا سمش تنب بنيز دمحم مأ -

 317مل ةلودلا ينس نب هللا ةبه نب ىيحي نب دمحأ نيدلا

 نب رمع نب دواد نيدلا دامع نب ناميلس نيدلا رخف تنب بنيز دمحأ مأ -

 آل 0 مطل همهم عم همم مم همم عمه ممم همم ممم ممم رابالا تيب بيطخ نب فسوي

 نب يلع نب يقابلادبع نب يلع نب يقابلادبع تنب بنيز دمحم مأ -



1١ 

 اا 00 ىحلاصلا ظافح

 - وبأ نيدلا يضر نب هللادبع نيدلا سمش تنب بنيز نمحرلادبع مأ
 ا 0 يسدقملا رابجلادبع نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم

 - فر 00 يقشمدلا يمدألا دمحأ نب رفظم تنب بنيز دمحم مأ

 - يفنحلا ءاطع نب دمحم نب هللادبع نيدلا سمش تنب ءارهز 00

 - معمل يمورلا نامثع خيشلا نب دمحم نيدلا فرش ةجوز 3741

 - نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نيدلا سمش تنب ةراس دمحم مأ

 يحلاصلا يسدقملا كلملا دبع 711111

 نب مهجن نب دمحأ نب فسوي نب مجن نيدلا مجن تنب لهألا تس -

 0077 ذل يومحلا يخونتلا ريزم نب سيردإ نب جرفلا

 نب ف يطللادبع نب دومحم ءانثلا يبأ نيدلا رخف تنب لودعلا تس -

 نامل يقشمدلا يملسلا ملاس نب ميهاربإ نب رماع نب ناميلس نب دمحم

 نيدلا فرش نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا زع تنب برعلا تس ىلع مأ -

 اا ا ةمادق نب رمع ىبأ نب هللادبع ركب ىبأ

 كغ ا نقلملا يدادغبلا

 نب رمع نب دمحأ نب ليعامسإ نيدلا مجن تنب ءاملعلا تس نسح مأ -

 07 ا ةمادق نب رمع ىبأ

 ١/4 ينارهملا برد طاير ةخيش لبلبلاب ةفورعملا ءاملعلا تس -

 ا يزاريشلا هللا ةبه نب دمحم

 نب نسحلا نب يلع نب دمحم نيدلا باهش تنب ةاضقلا تس دمحم مأ -

 1721[ ع م فلل همم ممم ع ممم هفم م همم همم مم همم مم مدعم مم معمم ممم يريمنلا باهش نب ةناوع



 يلازربلا تايفو
 ع١ ال | حجج

 يلاعملا يبأ نيدلا جات نب ىيحي نيدلا يبحم تنب ةاضقلا تس دمحم مأ -

 درا ةيقشمدلا هللا ةبه نب دمحم رصن يبأ نيدلا سمش نبا دمحأ

 يبأ نب نيسحلا نب يلع نب يلع رصن يبأ تنب ةمطاف كولملا تس -
 0 ا 1 1 1 1 2 2 ة يي يدادغبلا مث يطساولا ردبلا

 نال ةينارحلا سودبع نب يلع نب نمحرلادبع تنب معنلا تس -

 معنملادبع نب ميحرلا دبع نيدلا ييحم تنب ةمطاف ءارزولا تس -

 انا 00د يريمدلا نب فلخ نبا

 هيجو نب رمع حوتفلا يبأ نيدلا سمش تنب ءارزولا تس هللادبع مأ -
 يخونتلا لمؤملا نب تاكرب نب اجنملا نب دعسأ يلاعملا يبأ نيدلا

 76 ا ل مم هع معمم معمم ىبلعثلا ىبرنجلا نب هللا ةبه نب ىلع نب ةزمح

 ةالآا ا... لم رمنلا ىبأ نب دمحم نب ىلع ةاضقلا زع تنب ةديدس -

 هللا ةبه نب دمحأ نب رمع مساقلا يبأ نيدلا لامك تنب ةدهش دمحم مأ -
 يليقعلا ةدارج يبأ نب ىيحي نب دمحا نب هللا ةبه نب دمحم نبا

 نب يقابلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ تنب ةيفص دمحم مأ -

 ل7 1 1 1 1 1 1 1 1 ل يوارحصلا يواتسبلا يحلاصلا يلع

 هللادبع نب نامثع نب دمحأ نب ميهاربإ نيدلا نيز تنب ةشئاع دمحم مأ -

 543م ساوقلا نباب فورعملا يقشمدلا يئاطلا ريدغ نبا

 00 000101010100 يرمدتلا كيرب نب زيرح تنب ةشئاع -

 00 سلاب يضاق نب ىيحي نب رهاقلادبع تنب ةشئاع -



 كن يلازربلا تايفو

 00711 اطع نب دمحأ نب نيسح نب اطع تنب ةشئاع -

 دمحأ سابعلا يبأ نب دمحم ركب يبأ نيدلا بطق تنب ةشئاع ريخلا مأ -

 ممم لكلا تس ىمستو ينالطسقلا نب يلع نبا

 نب يلع نب زيزعلادبع نب دمحم نيدلا سمش تنب ءاسنلا زع هللادبع مأ -
 7 1 يا يي نودلخ نب هللا ةبه

 17 0 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1ذ1ذ 1 2 ديسلا نب مناغ نب دمحم تنب ةيزع -

 ميهأربإ نب ليعامسإ نيدلادامع حلاصلا خيشلا تنب ةمطاف دمحأ مأ -

 اا 1 ا يزملا يبم نب دمحأ نب ءاهب تنب ةمطاف دمحم مأ -

 دممحأ نيدلا باهش مأ لماك نب ناميلس تنب ةمطاف دمحأ مأ -

 0000 0 ببب ىبتكلا شورطألا نبا

 7 ةيدادغبلا دمحم نب حتفلا يبأ نب سابع تنب ةمطاف بنيز مأ -

 ةريمع نب ىسوم نب ورمع نب نمحرلادبع تنب ةمطاف دمحم مأ -

 ا 000 يدانملابو ءارفلاب اهدلاو فورعملا

 دماح نب شايع نب دمحم نب نمحرلادبع حصانلا تنب ةمطاف رمع مأ -

 ال00 ا ىحلاصلا فلخ نبا

 000 يجريشلا نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع نيدلا ردب تنب ةمطاف -

 نب نيسحلا نب دمحم تاكربلا يبأ نيدلا سيفن تنب ةمطاف دمحأ مأ -

 ا ا ممم معمل ةيومحلا ةيراصنألا ةحاور نب هللادبع

 0 ل ىسنالقلا نب نيدلا ديؤم تنب ةمطاف -

 بئان يقشمدلا نيدلا مجن ةاضقلا ىضقأ ةدلاو ىيحي تنب ةمطاف -

 نمحرلادبع نب رمع نيدلا مامإ ةاضقلا يضاق ةمأ ةبوبحم فيطللادبع مأ -



 أ 5 ١ حجم

 لااا 1 1 1 1 1 1 12121212121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 ىنيوزقلا رمع نبا

 411 سارهلا يدادغبلا ركسع نب يلع تنب ةيده دمحم مأ -

 ا ىلتاقملا نيدلا رخف ثدحملا ةدلاو -

 44مم ممم هموم رالس نيدلا فيس ريمألا ةدلاو -
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 نارح مالعأ سرهف
 0100 ينارحلا نباب فورعملا ةمالس نب يلع نب ميهاربإ جاحلا -

 5311110 ينارحلا لاحكلا نب ميهاربإ نيدلا ناهرب -

 006 ينارحلا ميهاربإ نب دلاخ نب دمحم نب مساقلا وبأ نيدلاردب -

 00 يريرحلا ريقفلا يقينجنملاب فورعملا ينارحلا دمحأ -

 0 يرقملا تقوملا نذؤملا شاقنلا ينارحلا دمحأ نيدلا باهش -

 20111111 ينارحلا ةايح نب ركب يبأ نب ىبحي نب يلع نب دمحأ -

 20111110 رجاتلا ينارحلا نالبص نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش -

 56 ينارحلا بابضلا يبأ نب زعلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا يقت -

 نب دحاولا دبع نب نمحرلادبع نيدلا فرش تنب ءامسأ ريخلا مأ -

 12121110 ينارحلا ةقدص نب يلع نب ةمالس نب ليعامسإ

 . نادبعب هوبأ فورعملا يلبنحلا ينارحلا ملسم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ -

 2ضطكذ11110 ينالقسعلا نباب فورعملا يلبنحلا ينارحلا ركب وبأ -

 ص000 ينارحلا ةايح نب ىيحي نب يلع نب رمع خيشلا نب ركب وبأ -

 ك1 ينارحلا عيبلا نب معنملا دبع نب دمح نيدلا يقت -

 نب ةمالس نب دحاولا دبع نب دمحم نيدلا سمش تنب ةيقر دمحم مأ -

 010 ةينارحلا سودبع نب يلع نب نمحرلادبع تنب معنلا تس -

 ني هللادبع نيدلا نيمأ نب دحألادبع دمحم وبأ نيدلا سمش ريمألا -

 0000 رجاتلا ينارحلا ريقش نب ةمالس نب دحألادبع

 نب مساقلا يبأ نيدلا سمش نب دحألا دبع تاكربلا وبأ نيدلا فرش -

 يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا رخف نب ينغلا دبع نيدلا فيس

 031111111111111 ينارحلا ةيميت نب دمحم مساقلا

 8-3-5 رجاتلا ينارحلا رشب نب يلع نيدلا ءالع نب زيزعلا دبع نيدلا زع -
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 اللا تج

 رصن نب هللادبع نب دمحم نب ىيحي نب ينغلادبع دمحم وبأ نيدلا فرش -

 اللزإا00700 0 00 يلبنحلا ينارحلا ركب يبأ نبا

 ينارحلا ناريمن نب دعس يبأ نب يزعلا يبأ نب رهاقلا دبع نيدلا فرش -

 0 يفريصلا

 لإ يطويخلا ينارحلا ميجن نب دمحم نب نامثع نيدلا رخف -

 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 يي ينارحلا قيتع ينويهصلا نيدلا زع -

 11 رجاتلا ينارحلا بيطخلا نب يلع -

 ا ا ىنارحلا رهاط نب ىلع -

 11 ممل ةدايزلا باوب ينارحلا يلع نب ناسح نب رمع -

 ني يي ينارحلا ةايح نب ىيحي نب يلع نب رمع خيشلا نب سيق -

 17 .... يلبنحلا ينارحلا يئالعلا ينغلادبع نب دمحأ نب دمحم نيدلارصان -

 05 رجاتلا ينارحلا ليعامسإ نب فيس جاحلا نب دمحم نيدلا سمش -

 دمحم نب رمع نب دومحم نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا رخف -
 00 ا طايخلا ينارحلا نبا

 دمحم جاحلا نب كلملادبع لامجلا نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش -

 نا ا ااا طانحلا ينارحلا ميهاربإ نب دلاخ نبا

 حفققلا يبأ نب هللادبع نب يلع نيدلا نيز نب دمحم هللا دبع وبأ -

 11مم يوجعلاب فورعملا يبلحلا مث ينارحلا

 ٠١6 يدادغبلا مث ينارحلا يناطقلا رماع نب نارمع نب دمحم نيدلا سمش -

 رطايز نب ملاس نب دامع نب ركب يبأ نب دومحم نب رمع نب دمحم -
 0 0 ا ىلبنحلا ىنارحلا

 ل نارح يضاق ىيحي نب دمحم نيدلا سمش نب دمحم نيدلا دجم -

 سودبع نب ملسم نب روصنم نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش -

 38مل ينارصعلا نباب فورعملا يلبنحلا ينارحلا



 ازربلا تايف
 يو سس ااا 12 يلازرلا كاد

 ينارحلا زيزعلا دبع نب معنملا دبع نب دومحم لضفلا وبأ نيدلا سرغ -

 111000 يا ىلبتحلا
 ١66 ل ممم ىنارحلا طايخلا نباب فورعملا فسوي نيدلا ردب -

 نب زيزع نب زعلا نب فسوي نب زيزعلادبع نب فسوي نيدلا لامج -
 000 ينارحلا هلاود نب نومعن نب بوقعي

 دنع داع د
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 ١غ رجح

 ظافلألا بيرغ سرهف

 هعمجو ةذوعلا :رسكلاب زرحلا :سورعلا جات يف يديبزلا لاق :زارحأ -

 ااا نيصحلا عضوملا زرحلاو « زارحألا

 لك نع يرادولا لوئسملاو ةيناطلسلا رودلا يفظوم ريبك :رادتسإلا -

 ةريبك ةفيظو يهو «ميظعلا بجاحلا ينعتو ةيكرت ةيسراف ةملك :هاناوربلا -
 ١87 ءارزولا ريبك ماقم يفوأ نيطالسلاو ءافلخلاو كولملا باجح ماقم يف

 نيحل ناسنإ ىلع ظفحتلاو «ةبقارملاو ةقحالملاب رمأ رادصإ : ميسرتلا -

 00 ]1 ]1 ]1 ]1 ]1 1 ز1ز 1 1]1]ز]1ذ]1ذ]1ذ]ذ]ذ]ذ]1ذ1ذ1 14 هنأش يف تبلا

 اهيلع عقوملا ةفيظولاب فيلكتلا باطخ وأ يناطلسلا موسرملا :ديلقتلا -
 لا ذآ ز ز 1 1 1 1 1ز1 1 1 ذ1ز1ز1 1 ز1 1 ذ 1ذ 1 1ذ1 1 12 ناطلسلا نم

 سأر ىلع عفرت «ةلظملاو ءاقولا ينعت ةيسراف ةيكرت ةملك :رتجلا -
 ك0 يمسرلا بكوملا يف ناطلسلا

 تافولعو تالمع نم «هدونجو ناطلسلا كيلامم ةقفن : ةيكماج -

 0077 | ]| 1 ]1 1 1 1 1 1 ]1 1 ]1 ]1 ]1]1]ذ]ذ]1ذ]ذ]1ذ]1]ذ]1ذ]ذ1ذ1ذ1ذ]ذ1ذ]ذ ةوسكو

 انيع نوكي دقو ءرهش لك وأ موي لكل راج ءاطع وأ قزر :ةيارج -
 عة فاقوألا لام نم ملعلا بالطل صصخي ناكو ءادقن وأ زبخلاك

 داهزلا ةماقإل صصخملا تيبلا ىهو ةيكرت ةيسراف ةملك :هاقناخ -

 1/4 ا ممم 0 ةفوصتملاو

 ينعيو «يكولمملا رصعلا نم ةميدقلا ةيهقفلا تاحلطصملا نم :ركحلا -

 عئاضبلا عيبل صصخملا ناكملا وهو ءليوط دمأل رجؤي راقعلا

 3166 ممم ممم ممم ممم ةلودلا رظن تحت ىقبت ىك ايمازلإ ةدروتسملا
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 ناطلسلا رقم اهم دصقيو «ةلودلا نوئش رقمو مكحلا راد : ةداعسلا راد -

 ل 0011111 هبئان وأ

 ١م مكحلا يسرك

 1١ ةيناطلسلا رماوألا ةباتكو لئاسرلا ريرحت لوئسم :راداودلا -

 ثيللا لاقو «طاطسفلا قورلا : سورعلا جات يف يديبزلا لاق :قورلا -_

 يأ نالف ينب قور انءاج لاقي ةعامجلا ىنعمبو «لمحي طاطسفلاك تيب

 غ0 مهنم ةعامج

 ةعجارمو « ةيعارزلا ضرألا سايق ةداعإ ينعي حالطصا :كورلا -

 قرير اهتالصاحو اهدئاع ةميق ءاصحإو ءاهميوقت ةداعإو اهتالجس

 ءماعطلا قايطأ اهقوف عضوتل «ضرألا ىلع دمت ةءالم : طامسلا -

 :١ غ1 1 110 نيلباقتم نيفص يف نووعدملا سلجيو

 يف هريغو ناطلسلا سأر قوف عفرت ةيارلا يهو :قجنس عمج قجانس -

 77 001000 ةيمسرلا بكاوملا

 55 .٠ ةرازولا ىلوتل ةلهؤم ةيكولمملا ةرادإلا ىف ةريبك ةفيظو :نيواودلا دش -

 نأش تاذ «يكولمملا شيجلا يف ةيركسعلا ىقيسوملا يه :هاناخلبط -

 نو ةيكرت ةيسراف ةملكلاو «كيلامملا ءارمأ نم ريبك ريمأ اهسأري

 ه7 ..... يمسرلا هبكوم يف اهلظ يف ناطلسلا بكري ةثالث مالعأ :بئاصعلا -

 ك0 00د سبالملا ىف هءارف مدختسا ناويح : مقاق -

 نإ قزرلا هيلع ردي يذلا عاطقإلا هنع عطق ىنعمب :هزبخ عطق -

 دقو « ةفوقسمو ةدتمم قاوسأوأ عراوش وأ عراش نع ةرابع : ةيراسيق -

 071 نيملسملا دالب يف ماظنلا اذه عاش

 ممل ةيناطلسلا تابتاكملا ىلوتي فظوم :جردلا بتاك -

 ءمهفورظو سانلا لاوحأ ىلع فرعتلل دنجلا نم عئالط : ةفاشك -

 0 1 1 1 1 1 1 1 12 2 اهوزغ عمزملا داليلا يف



 اون نا م-سبس

 6/0 كيلامملاو نييبويألا نيب عاش سأرلا ةيطغأ نم عون : ةتولكلا -

 05 .٠ لاتقلا ىقيسوم يف اهب برضي ساحنلا نم ةريبك تاجاص :تاسوكلا -

 ءارمألا ىلع يمسر دنس ىضتقمب صصخي يذلا رادقملا وه :لاثملا -

 كلذب بتكت تناكو «ةلودلا يفظوم نم مهريغو كيلامملاو نيمدقملاو

 نادر جارخلا ناويد يف مهؤامسأ لجستو اهباحصأل ملست قئاثو

 يف هيلع سانلا حالطصا فالتخاب هرادقم فلتخي ميدق لايكم :كوكملا -

 ١مم فصنو اعاص عسي ليق «دالبلا

 59177 ... ركسعلا نم ةسارحلا تابون عئالط ينعتو ةيكرت ةيسراف ةملك :كزي -

 دع د6 د
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 نكامألاو عضاوملاو نادلبلا سرهف

 ايهل تيب -
 ةريبلا -
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 "11 ١ حجج

 2 ةتبس -

 نضحك نيمرس - ْخ

 ل قس -
 عم ةيملس - نضر ترب ترخ

 نك دنقرمس - د
 2 نائمس -

 00 راجنس - نا ايراد

 60 ةدوسلا- ١ ليجد

 584 ءاديوسلا - 54١ طايمد

 ١:١ ريسيند

 ُش <« ركب رايد

 ق/ يرش -

 ط1 بقت - ر
 60 نونرأ فيقش - اا نيعلا سأر

 568 كبوشلا - 1٠١ غبار

 4 ةبحرلا -

 ص <« ةلمرلا -

 55 دخرص - 1

 0 ءارفصلا - ر

 5 نفي ءاقرزلا -

 نضل اكلمز -

 قل رافظ - غ٠ ءازيز

 ع سس
 15١ نالقسع - مو. ةواس -
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 نكامألاو عضاوملا

 23060 ديربلا باب -

 ءلالال 49 اموت باب -

 لمدمهك ك8 كالا ىف ةيباجلا باب -

 2١14 كه ةليوز باب -

 65 كد ىقرشلا بابلا -

 ةيرعشلا باب -
 يف اهلوأ ةرم 5 هركذ ءاج ةريغصلا بابلا -_

 ىف اهلوأ ةرم (77) هركذ ءاج سيدارفلا باب -

262 

 ةرحرما

 رض
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 ه6
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 كك
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26 
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 11١ حج

 ةسالكلا باب -

 ناديملا باب -

 رضخأللا ناديملا باب -

 ريغصلا ناتسراملا باب

 نيينافطانلا باب

 ةلخن باب
 ءازيز ةكرب

 ليفلا ةكرب

 ةيفرشألا ةبرت
 يزازعألا ةبرت

 ابجقأ ةبرت

 نييركبلا ةبرت

 رادقدنبلا ةبرت

 هيك لالب ةبرت

 يجريشلا ينب ةبرت

 اجنملا ينب ةبرت

 ةرفاعجلا ةبرت

 يرهاظلا نب نيدلا لامج ةبرت

 يخوجلا نبا ةبرت

 راوخدلا ةبرت

 يزوجلا طبس ةبرت

 ةيسكرسلا ةبرتلا

 ةيفيسلا ةبرتلا

 يواقشلا نبا ةبرت

 يومرألا خيشلا ةبرت

 ع+
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 رمع يبأ خيشلا ةبرت

 نالسر خيشلا ةبرت

 ناليك بحاص ةبرت

 ةيحلاصلا ةبرتلا

 يفريصلا ةبرت

 ةيرهاظلا ةبرتلا

 ينانويلا هللادبع ةبرت

 زرطملا زعلا ةبرت

 يزازعلا نيدلارخف ةبرت

 رقنسارق ةبرت
 شيجلا رظان نيدلا مجن يضاقلا ةبرت

 ةيرفظملا ةبرتلا
 اغبتك لداعلا كلملا ةبرت

 نييوادرملا ةبرت

 يدوعسملا ةبرت

 ةيمظعملا ةبرتلا

 ساحنلا مامح يحاون ةبرت
 ؟ رهزألا عماجلا

 كبلعبب مظعألا عماجلا

 رمقألا عماجلا

 رابالا تيب عماج

 لتلا عماج
 لبجلا عماج
 ديدجلا عماجلا

 حارج عماج

 ا ىو

 ع5 ءكالك كلل لكك ضخ لك

 ١٠١

 عي

540 44 5 

 نر

 عما كالت ق5 للم لو

14 
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 7و6 لاكالم لاو للو#“ لعع عع

16 "4 



 ٠ح 1 -

 يمكاحلا عماجلا -

 ىلعألا ةامح عماج -

 يف اهلوأ ةرم (170) هركذ ءاج قشمد عماج -

 ىلعألا قوسلا عماج -

 يحلاصلا عماجلا -

 ةيحلاصلا عماج -

 نولوط نبا عماج -
 اهلوأ ةرم )١7( هركذ ءاج ةبيقعلا عماج -

 تابيبقلا عماج -

 رصم عماج -

 يف اهلوأ ةرم (755) هركذ ءاج يرفظملا عماجلا -

 روصنملا عماج -

 يرونلا عماجلا -

 برينلا عماج -
 ةيقربلا ةراح -

 ةرهاقلا رهاظ ركح -

 لالجلا مامح -

 يلازربلا تايفو

 5 ل" لالا لو

 خ5 ل وطال كال

5:١ 

 الك هو

16 

 فرغ

26 

 عالك ,”91/

32> 

 ؟ هال



 53 يلازربلا تايفو

 ١ ةيرالسلا مامح -

 4١ مالسلا مامح -

 مالك لك: لم ساحنلا مامح -

 فرخ رجاتلا ناخ -

 7 ةاكزلا ناخ -

 4 ليبسلا ناخ -

 تعذر ناطلسلا ناخ -

 ضن نيدلا ييحم ناخ -

 32301 ةيدسألا هاقناخ -

 عمال ,#58 نوتاخ هاقناخ -

 علا دو مقاله للا 4 ءادعسلا ديعس هاقناخ -

 كب ريكنششلا هاقئاخ -

 مو يف اهلوأ ةرم )١7( اهركذ ءاج ةيطاسيمشلا هاقناخ -

 عومو لس ةيباهشلا هاقناخ -

 ك5 للود نوحاطلا هاقناخ -

 م 01 سدقلا هاقناخ -

 نسرنرو 6 نيعاصقلا هاقناخ -

 نضغأ يلواجلا راد -

 4 اهلوأ ةرم )١١( اهركذ ءاج ةيفرشألا ثيدحلا راد -

 14 ةيرهاظلا ثيدحلا راد -

 ١/5 لاله له ةيلماكلا ثيدحلا راد -

 ضخن ةيسيفنلا ثيدحلا راد -

 ةرضر فضي ةيرونلا ثيدحلا راد -

 544 89 ةيحلاصلا ةبرتلاب ثيدحلا راد -

 55 قكف قد لثقتك للالده كالا ككم لاله ةداعسلا راد -



 يلازربلا تايفو
 حس

 نهي ناطلسلا راد -

 ىلا .”955 لما زارطلا راد -

 35 ناغوط راد

 علال للكأل نل55 كم لالا ناخب نلاخم الخ لدعلا راد

 ففي يرميقلا راد

 5١ يلاولا راد

 لرخا ةيالولا راد

 ١ لقبلا برد

 فد طالبلا برد

 7 ديلت برد

 /١ راجحلا برد

 7 <14 ةوعدلا برد

 5584 ةيعلودلا برد

 11ا/ ةلسلسلا برد

 "ه5 ل4 سدعلا برد

 ريكا مجعلا برد

 عالا ءاظدك كال شارفلا برد

 1١ نييشرقلا برد

 34 ةيرورسلا ةسردملا برد
 17/4 ينارهملا برد

 فادح كسملا برد

 <21 حصانلا برد

 عالال ق١٠ لاالال ىاون لوك لمح ءاشنإلا ناويد

 "18 الا" ا ماتيألا ناويد

 قشمد عماج ناويد اك لكل ل اخك للام



 يلازربلا تايفو

 شيجلا ناويد

 رشحلا ناويد

 صاخلا ناويد

 رادنزاخلا ناويد

 عبسلا ناويد

 يفيسلا ناويدلا

 سلبارط ناويد

 ريبكلا ناويدلا

 ناتسراملا ناويد

 فاكسإلا نبا طابر

 ينارهملا برد طابر

 ةلاكد طابر

 ةغارم طابر

 يرصانلا طابر

 يحئاطبلا ةيواز

 ةيتباثلا ةيواز

 يفويسلا ةيواز
 ةلمش ةبواز

 يضرعلا رماع خيشلا ةيواز

 ماوق نب دمحم خيشلا ةيواز

 رصن خيشلا ةيواز

 ىلعألا قوسلا

 ةنفج قوس

 ناطلسلا ناخ قوس

 ليخلا قوس

 نيضن

 لالا 6

 لوك

 دك كاكا لبو

 ٠م 37596

 امال لكل

 ةفإ

 في

 ال

 الا

 كلا

 ا
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 ١

 الي

55 
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1149 
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21 

 روك
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 هولا مسح

 نس ةبحرلا قوس -

 <34 دازلا قوس -

 ١16 ةدايزلا قوس -

 لدا حالسلا قوس -

 ا م" كاك" قد ةيحلاصلا قوس -

 قف نييبلعلا قوس -

 لح منغلا قوس -

 "1 ءارقفلا قوس -
 سلال لك حمقلا قوس -

 ملأ 1 ريبكلا قوسلا -

 0٠ ةزملا قوس -

 كلي يفشل لل نييساحنلا قوس -

 سلا نيقارولا قوس -

 6 ةرهاقلاب شويجلا ريمأ ةقيوس -

 5 شيرلا ةقيوس -
 )الا نالسر خيشلا ةبق -
 51١ ةرخصلا ةبق -

 نكح رسنلا ةبق -

 ضف فجسملا ةبق -
 فرغ ةيروصنملا ةبقلا -

 ماا . جاجح رصق -

 1١ دابللا رصق -

 ضكر تل لح لبجلا ةعلق -

 نس لمرح ةعلق -

 6١ اهلوأ ةرم )١9( اهركذ ءاج قشمد ةعلق -



 يلازربلا تايفو
 مدي مج

 فيل مورلا ةعلق -

 م1 دخرص ةعلق -

 ١ ةبيبصلا ةعلق -

 44 ءكاو6 ةرهاقلا ةعلق -

 ١ا/ا/ل 48 كركلا ةعلق -

 00 راجتلا ةيراسيق -

 ضخ ةشهدلا ةيراسيق -

 لا برشلا ةيراسيق -

 10 شرفلا ةيراسيق -

 م مزراوخ ناتسرام -

 ضم وع ةيحلاصلا ناتسرام -

 ااا الك طالب اوإ لالا لال للف ريغصلا ناتسراملا -

 نع نويساق ناتسرام -

 ١7١5 الك لال ا": يرونلا ناتسراملا -

 عالم ءنل5١ لف ىقال الد ةلباتحلا بارحم -

 1 ةيفنحلا بارحم -

 0 ةباحصلا بارحم -

 نق ةيكباتألا ةسردملا -

 فن ةيشكرألا ةسردملا -

 ناكل ةيفرشألا ةسردملا -

 ع5” و ةيلابقإلا ةسردملا -

 ملول لدوأ ل4 ةينيمألا ةسردملا -

 عوو قالو “ارز كول لال هال كا ةيئاردابلا ةسردملا -

 150 ال ةيخلبلا ةسردملا -

 م5 44 ةيسنهبلا ةسردملا -



 لو دب

 5 ةيخوراجلا ةسردملا -

 نفض ةيرزجلا ةسردملا -

 155 ق1 مالم رك لا ةيرذوجلا ةسردملا -

 ٠١ لنص معمل ةيزوجلا ةسردملا -

 5٠١ 48 ةيلبنحلا ةسردملا -

 7 ةينوتاخلا ةسردملا -

 ملو 485 ةيراوخدلا ةسردملا -

 114 ةيغامدلا ةسردملا -

 همم لكلا كرم ل" كلكم ضلك ةينكرلا ةسردملا -

 5 ل" سكلكشت نك“ لحد ةيحاورلا ةسردملا -

 ١54 ل5 ءالال ةيليجنزلا ةسردملا -

 4/ ةيرورسلا ةسردملا -

 كا 0 ةيفيسلا ةسردملا -

 مول “ا ةيرصانلا ةيناطلسلا ةسردملا -

 ق4 25:55 2 45ث0*٠ ل لل؟ ةيناربلا ةيماشلا ةسردملا -

 مول ىلا ءالال ةيناوجلا ةيماشلا ةسردملا -

 امال كما كال ل5 ةيلبشلا ةسردملا -

 71 ةيسبارشلا ةسردملا -

 مم 1 رمع يبأ خيشلا ةسردم -

 45 حبص نبا ةسردم -

 0 ةيبحاصلا ةسردملا -

 185 ءك*5 ةيرداصلا ةسردملا -

 51١4 مال ةيمراصلا ةسردملا -

 14 ةيحالصلا ةسردملا -

 524 ةيماصمصلا ةسردملا -



 يلازربلا تايفو
 دعو

 ما ةامحب يشاوطلا ةسردم -

 او يف اهلوأ )١17( اهركذ ءاج ةيرهاظلا ةسردملا -

 مول لولا قشمدب ةيلداعلا ةسردملا -

 انقر ىرغصلا ةيلداعلا ةسردملا -

 ذو ةقيتعلا ةسردملا -

 ايل ةيزعلا ةسردملا -

 اوه لكالال لاك كم ةيزيزعلا ةسردملا -

 انف ةيرخفلا ةسردملا -

 م45 ك594 2قك] ءللال الم ةيهاشخرفلا ةسردملا -

 ١١١ 5 ةيجيلقلا ةسردملا -

 58 ةيزاميقلا ةسردملا -

 545 ما ءالالال ةيرميقلا ةسردملا -

 نم ةيراهكلا ةسردملا -

 9” ةينادراملا ةسردملا -

 5:54 “عم ةيرامسملا ةسردملا -

 1 ةيمظعملا ةسردملا -

 مع. ىلو لبد ةينيعملا ةسردملا -

 <,ى2ىءأ قشمدب ةيسدقملا ةسردملا -

 0”. زعلا لزانم ةسردم -

 ع5ه قمل 2460 041 ةيروصنملا ةسردملا -

 499 ١ ةيرمتوكنملا ةسردملا -

 544 قدم ء“"ىإ للا" م فحل حلال ةيرصانلا ةسردملا -

 8 ةيبيجنلا ةسردملا -

 ضفر ةيماظنلا ةسردملا -

 5١١48 ةيرونلا ةسردملا -



 دام حجج

 ١ ةيخورايلا ةسردملا -

 4+ يعفاشلا حيرضل ةرواجملا ةسردملا -

 نكمل ةسيفن ةديسلا راوج ةسردم -

 3/ بوناد جرم -

 4: حادحدلا جرم -

 6 لِكَي مدآ دجسم -

 فضل ىصقألا دجسملا -

 قع ل لاك خدم لع" للأكف4 فلم ةرطايبلا دجسم -

 1١ زوجلا دجسم -

 71 ةرهاقلاب نييبلحلا دجسم -

 ١ ةموهزلا باب لخاد دجسم -
 6.١ ةيرعشلا باب لخاد دجسم -

 53 ةوعدلا برد دجسم -

 يلا سدعلا برد دجسم -

 ١١ نييشرقلا برد دجسم -

 77 هاكردلا دجسم -

 ضر كلا نابذلا دجسم -

 ١58 ءل١٠“# قم لَ هللا لوسر دجسم -

 5٠١ نيحامرلا دجسم -

 اناا ةحاور ينب دجسم -

 نضل يشاينشلا دجسم -

 انضر يجريشلا دجسم -

 <36 حلاص يبأ دجسم -

 نضر ناغوط دجسم -

 5604 يثنرفلا دجسم



 مدس 5م

 1 سولف دجسم -

 526 زوريف دجسم -

 < حادق دجسم -

 01 نييناطقلا دجسم -

 نفع ةنيطقلا نبا دجسم -

 ماب ةعلقلا دجسم -

 نضل رصمب يعلقلا دجسم -

 15 ينارسيقلا نبا دجسم -

 انك شادرمك دجسم -

 ١١١ نعاطم دجسم -

 عالك ةنطلسلا بئان دجسم -

 ١١ جنرانلا دجسم -

 /و/ ماشه نبأ دجسم -

 ١ ريزولا دجسم -

 4 نميلا يبأ دجسم -

 لو ةيتباثلا ةيوازلل رواجم دجسم -

 مخ لا" كال كلك  نيسحلا دهشم -

 مسالا سلو كالال ل55 هلق بلاط يبأ نب يلع دهشم -

 104 فكلا دهشم -

 8 داوجلاو ىسوم دهشم -
 ع5 لاثوا لال ةسيفن دهشم -

 اضف ناسيك باب رباقم -

 0 ايهل تيب رباقم -
 ني صمح رباقم -

 ملا يع دمحأ مامإلا ةربقم -



 رز دححبح

 ١/١ فارشألا ةربقم -

 505 4 سيوأ ةربقم -

 مم اموت باب ةربقم -

 ني احطس باب ةربقم -

 5 يقرشلا بابلا ةربقم -
 فف يف اهلوأ ةرم (70) اهركذ ءاج ريغصلا بابلا ةربقم -

 غ4ؤ6 ل51 ادم الا كم سيدارفلا باب ةربقم -

 4*8 6 رصنلا باب ةربقم -

 انا ابوقعب ةربقم -

 1 روصنملا عماج ةربقم -

 74 لبجلا ةربقم -

 ١ نوجحلا ةربقم -

 ١1 نادبع نبا نيدلا نيز فيرشلا ةربقم -

 4 يزينوشلا ةربقم -

 ١ رمع يبأ خيشلا ةربقم -

 554 لدا" للل5ؤل ]1 نالسر خيشلا ةربقم -

 ل ينينويلا نيدلا فرش خيشلا ةربقم -

 ضد نيدلا قفوم خيشلا ةربقم -

 نمل يرصص ينب ةربقم -

 عمال قدم قدا" “د١ ءآل١١ )ال8 )ه7 5  ةيفوصلا ةربقم -

 1 نيدامضلا ةربقم -

 107 1 ا ا المام ةربقم -

 3,8 نييوادرملا ةربقم -

 7٠١ ىلا/ ةزملا ةربقم -

 نار لل د ىلعملا ةربقم -



 يلازربلا تايفو

 قشمد عماجب نييبلحلا ةروصقم -

 ةيف ثلا ةيفنحلا ةروصقملا -

 عماجب ةباطخلا ةروصقم - لكم  لدك قلالك لحلف 5 قشمد
 ةيدنكلا ةروصقملا -

 رضخألا ناديملا -

 ىصحلا ناديم -

 حمقلا ناديم -

 ادرب يداو -

 ءارفصلا يداو -

 ىرقلا يداو -
 ةلخن يداو -

 هدحو هنل دمحلاو
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